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1. КОРОТКИЙ ЗМІСТ ЗАПИТУ (до 30 рядків тексту)
1.1. Проблема, на вирішення якої було спрямовано дослідження, обґрунтування щодо
актуальності: Вивчення Південного Сходу України в умовах суспільно-політичної кризи
спрямоване на досягнення реальної інтеграції даного регіону у загальнонаціональний
український простір через дослідження історико-культурних, соціально-економічних,
політичних процесів. З урахуванням того, що національно-державний розвиток країни значною
мірою визначається обраною національною стратегією, залежить від адекватної гуманітарної
політики, велике значення має вдосконалення концептуально-теоретичних підходів до
вивчення феномену сучасної цивілізації через глибоке дослідження становища та розвитку
соціально-економічних, політичних, культурних процесів, які відбуваються в окремих державах
світу, зокрема, на прикладі Україні. Систематизація знань про історію та соціокультурні
особливості Південно-Східної України спрямована на формування системного патріотичного
виховання, популяризацію української історії, культури, європейських цінностей,
вдосконалення навчально-виховної роботи у бік її наближення до інтересів і потреб сучасної
молоді. Все це відкриває широкі можливості для забезпечення збалансованого суспільно-
політичного розвитку Південного Сходу як невід’ємної частини Української держави.
1.2. Об'єкт і предмет дослідження: Південний Схід України в умовах суспільно-політичної
кризи у контексті дослідження історико-культурних, соціально-економічних та політичних
процесів у регіоні.
1.3. Мета і основні завдання дослідження: Мета – комплексне дослідження історичних,
економічних та соціокультурних засад формування цивілізаційного зламу на Південному Сході
України та визначення шляхів і перспектив його подолання та включення даного регіону у
процес формування української політичної нації як частини європейського цивілізаційного
простору.
Завдання: дослідити концептуально-теоретичні підходи до феномену сучасної цивілізації,
процесів державної дезінтеграції, регіонального сепаратизму; визначити соціально-економічні,
політичні, культурні та геополітичні передумови процесів сепаратизму на Південному Сході
України; визначити роль інформаційного фактору у розвитку сепаратизму в регіоні; виробити
рекомендації для органів державної влади України щодо стабілізації політичної та соціально-
економічної ситуації в Донецькій та Луганській областях; запропонувати стратегію
внутрішньополітичної, інформаційної, культурної, соціально-економічної інтеграції південно-
східного регіону в єдину національну систему України.
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1.4. Коментар. (надати обов’язково у випадку, якщо відбувалися коригування мети, предмету
дослідження, основних завдань, відхилення від запланованого календарного плану роботи): -
2. ОПИС ПРОЦЕСУ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ (до 50 рядків тексту)
2.1. Описати підходи щодо проведення досліджень, обґрунтувати їх новизну: За думкою
багатьох політологів, експертів, вчених конфлікт на Південному Сході України не є явищем
унікальним, адже є типовим проявом цивілізаційного зламу. Свого часу С. Гантінгтон
охарактеризував Україну як «розколоту державу» і наводив різні сценарії подальшого її
розвитку, чимало місця відводячи аналізу конфлікту між європеїзованою Західною Україною та
русо-слов’янським баченням її майбутнього, уособленням якого вважав український Схід і
Південь. Попри те, що найпесимістичніші прогнози щодо «розколотої держави» частково
відбулись, цивілізаційний розкол може стати основою подальшого розвитку України. А. Тойнбі у
свій час зазначав, що наявність потужного виклику створює мобілізаційний вплив на народи й
цивілізації. Разом з тим, класичний цивілізаційний підхід у дослідженні конфлікту на
Південному Сході вважається дещо спрощеним, адже виконання тривалий час цим фронтирним
регіоном буферної функції поміж ісламським і християнським цивілізаційними світами і
об’єднання в собі ознак сусідніх регіонів відбувалося не тільки у просторовому, але так само і в
часовому вимірах. Анексія Криму, війна на Південному Сході є наслідком і системної державної
кризи останніх двох десятиріч, і потужного зовнішньополітичного чинника, що позначилися на
історичних, соціально-економічних, політичних, демографічних, культурних, ментальних
особливостях регіону. Методологічна новизна дослідження полягає у необхідності поєднання
цивілізаційного (просторового), ціннісного, системного та міждисциплінарного підходів у
визначенні сутності процесів в регіоні Південного Сходу України.
2.2. Розкрити основні ідеї дослідження, яким чином вони втілювались: Історичними,
культурними і ментальними складовими, що сприяли окресленню регіональної ідентичності, є
українсько-російська поліетнічність (подвійність ідентифікації, розмита і нечітка межа між
українською і російською ідентичністю), домінування російської мови, урбаністичний тип
культури, компліментарність до російської держави.
2.3. Навести основні гіпотези, які лягли в основу дослідження, як вони
підтверджувались або спростовувались, перетворювались на теорію чи концепцію:
Робочою гіпотезою дослідження є теза про те, що Південний Схід України перебуває у стані
цивілізаційного зламу – політичної, соціально-економічної, культурної, гуманітарної
трансформації, змін у настроях населення, що обумовлено прикордонним розташуванням
регіону.
2.4. Представити нові або оновлені методи та засоби, методику та методологію
досліджень, що створені авторами у ході виконання роботи; обґрунтувати, чим вони
відрізняються від наявних: Дослідження проблеми вимагає адекватних методологічних
засад та інструментарію. Обравши теоретичною базою цивілізаційний підхід (теорія А.
Тоффлера «Цивілізації третьої хвилі» – екстенсивний шлях розвитку Росії проти прогресивного
шляху розвитку країн Заходу; С. Гантінгтон – зіткнення культурних ідентичностей – «русский
мир»/радянське минуле проти європейських цінностей/прогресивного майбутнього), слід
враховувати, що проблематика дослідження знаходиться на міждисциплінарному стику таких
наук, як історія, геополітика, регіоналістика, соціологія, культурологія, що вимагає
адаптування та пристосування різноманітних методів та методик дослідження до визначених
об’єкта та предмета дослідження.
Дослідження процесів цивілізаційного зламу у Південно-Східній Україні потребувало
застосування загальнонаукових методів у поєднанні зі специфічними методами наукового
пізнання. Новизна методів та засобів дослідження полягає у міждисциплінарному характері
теми, що передбачає застосування спеціально-історичних, соціологічних, політологічних та
культурологічних (синергетичний підхід, який дозволяє оцінити тенденції розвитку складних
суспільно-політичних систем) методів. Також в процесі дослідження вдосконалено метод
геополітичного аналізу з наголосом на висвітлення процесів «внутрішньої геополітики».
2.5. Описати особливості структури та складових проведення дослідження: Структура
дослідження визначена його міждисциплінарним характером. На первинному етапі було
проаналізовано причини та передумови зародження кризових явищ на Південному Сході
України, визначено роль зовнішнього та інформаційного чинника в їхньому розвитку. Другий
етап передбачав дослідження політико-правових засад проведення АТО та ООС, ролі та місця
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міжнародних організацій та провідних світових держав у врегулюванні кризи. Практична роль
дослідження полягає у формування методики протидії інформаційним загрозам національній
безпеці України, а також пропозицій щодо вдосконалення законодавчого забезпечення протидії
російській агресії.
3. ОДЕРЖАНІ НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (до 100 рядків тексту)
3.1. Результати етапів (відповідно до технічного завдання) відобразити у таблиці:

Таблиця 1

Номер етапу,
строки

Назва етапу
згідно з техн.

завданням

Заплановані результати Отримані результати

1. з 01.01.2016
по 31.12.2016

Визначення
методологічної
основи
дослідження.
Дослідження тео
ретико-
методологічних
засад розвитку со
ціально-
політичних
процесів на
території
Південно-Східної
України.
Визначення
історичних,
культурних,
політичних та соц
іально-
економічних
передумов кризи
у південно-
східному регіоні
України

Вдосконалення теоретико-
методологічних підходів
до визначення сутності
процесів, що відбуваються
на території Південного
Сходу України.
Систематизація передумов
та причин сучасної
політичної, соціально-
економічної, культурної та
геополітичної кризи на
території Донецької
області. Визначення
етнічного, гендерного, соц
іально-стратеграфічного,
урбаністичного факторів у
розвитку регіону. Звітна
документація: Наукові
публікації: 4; Захист
магістерських робіт: 1
Захист дипломних робіт: 1

Вдосконалено теоретико-
методологічні підходи до
визначення сутності процесів,
що відбуваються на території
Південного Сходу України.
Систематизовано передумови та
причини сучасної політичної,
соціально-економічної,
культурної та геополітичної
кризи на території Донецької
області. Визначено роль
етнічного, гендерного, соціально-
стратиграфічного,
урбаністичного факторів у
розвитку регіону. Наукові
публікації: 35 Захист
кандидатської дисертації (О.
Савка) Захист магістерських
робіт: 1 Захист дипломних робіт:
1

2. з 01.01.2017
по 31.12.2017

Обґрунтування
динаміки
політичного та со
ціально-
економічного
вибору населення
в контексті
цивілізаційної
кризи на
Південному Сході
України.
Дослідження ролі
інформаційного
фактору у
кризових явищах
на території
регіону. Розробка
рекомендацій
щодо стабілізації

Класифікація загроз
національній безпеці
України в контексті
політичної та соціально-
економічної кризи на
Південному Сході.
Визначення ролі
інформаційного фактору у
процесі формування
настроїв та політичних
поглядів населення
регіону. Вироблення
методики дослідження
соціально-економічних,
культурних,
інформаційних,
політичних та
геополітичних процесів на
Південному Сході України

Класифіковано загрози
національній безпеці України в
контексті політичної та
соціально-економічної кризи на
Південному Сході. Визначено
роль інформаційного фактору у
процесі формування настроїв та
політичних поглядів населення
регіону. Вироблено методику
дослідження соціально-
економічних, культурних,
інформаційних, політичних та
геополітичних процесів на
Південному Сході України як
фактора цивілізаційного вибору
населення регіону. Розроблено
методику забезпечення
інформаційної безпеки України в
контексті регіонального зрізу та
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Продовження табл. 1
Номер етапу,

строки
Назва етапу

згідно з техн.
завданням

Заплановані результати Отримані результати

політичної та соці
ально-
економічної
ситуації в
Донецькій
області.

як фактору
цивілізаційного вибору
населення регіону.
Розробка методики
забезпечення
інформаційної безпеки
України у контексті
регіонального зрізу та
рекомендацій з
поліпшення рівня
внутрішньої інтеграції
Південного Сходу України.
Розробка навчального
курсу. Звітна
документація: Наукові
публікації: 4; Захист
магістерських робіт: 2
Захист дипломних робіт: 1

рекомендацій з поліпшення
рівня внутрішньої інтеграції
Південного Сходу України.
Розроблено навчальний курс
«Південний Схід України в
умовах суспільно-політичної
кризи». Наукові публікації: 51;
Захист магістерських робіт: 2;
Захист дипломних робіт: 1.

3. з 01.01.2018
по 31.12.2018

Створення моделі
внутрішньополіти
чної,
інформаційної,
культурної, соціа
льно-економічної
інтеграції
південно-східного
регіону в єдину
національну
систему України.

Створення моделі
інтеграції південно-
східного регіону в єдиний
політичний, культурний,
інформаційний простір
України. Комплексний
аналіз ролі зовнішнього
фактору у розвитку
політичної кризи на
Південному Сході України.
Розробка методики
інформаційного
забезпечення реінтеграції
тимчасово окупованих
територій України.
Концепція регіонального
типу загальноукраїнської
культурної традиції.
Концепція соціально-
економічного та
політичного відновлення
південно-східного регіону
України. Розробка
навчального курсу
Південний Схід України на
цивілізаційному зламі».
Звітна документація:
Наукові публікації: 4;
Захист магістерських
робіт: 2 Захист дипломних
робіт: 1 Захист
кандидатських дисертацій:
2 Монографія.

Розроблено модель інтеграції
південно-східного регіону в
єдиний політичний, культурний,
інформаційний простір України.
Проаналізовано роль
зовнішнього фактору у розвитку
політичної кризи на Південному
Сході України. Розроблено
методику інформаційного
забезпечення реінтеграції
тимчасово окупованих територій
України. Розроблено підходи до
розуміння феномену
регіонального типу
загальноукраїнської культурної
традиції. Розроблено
концептуально-теоретичне
обґрунтування концепції
соціально-економічного та
політичного відновлення
південно-східного регіону
України. Розробка навчального
курсу "Південний Схід України в
умовах суспільно-політичної
кризи». Наукові публікації: 25
Захист кандидатської дисертації
(Т. І. Іванець) Захист
магістерських робіт: 2 Захист
дипломних робіт: 1 Захист
кандидатських дисертацій: 2
Монографії - 6
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3.2. Визначити, чи одержане нове знання та нове розуміння предмету дослідження, і
сформулювати, у чому саме вони полягають. Розкрити зміст одержаного знання у
вигляді детального представлення нових положень, суджень. Докладно розкрити
форми одержаних результатів – навести описи теорій, концепцій, закономірностей,
моделей, властивостей, механізмів які створено, змінено та/або доповнено у роботі:
На підставі визначення нормативно-правової бази щодо розв’язання суспільно-політичної кризи
на Південному Сході України та регулювання державної політики із забезпечення державного
суверенітету України, що склалася протягом досліджуваного періоду, окреслено межі
політичного та наукового дискурсів задля запобігання нав’язування зацікавленими колами
штучної проблеми «громадянської війни» та «сепаратизму». Запропоновано та аргументовано
введення до наукового обігу понять «окупація/деокупація», «колабораціонізм»,
«повернення/переосвоєння».
Визначено основні недоліки діючих правових актів, що створюють підґрунтя для «експорту»
сепаратизму з боку РФ.
Удосконалено концепцію транскордонного співробітництва, визначено сприятливі умови задля
співпраці на регіональному рівні для історично проблемних прикордонних регіонів.
Удосконалено та систематизовано теоретико-методологічні засади дослідження регіональної
ідентичності на прикладі Південного Сходу України. Доведено екзогенний вплив РФ на
розвиток кризових процесів на Південному Сході України задля використання штучного
поширення сепаратистських настроїв – «сепаратизм на експорт».
3.3. Визначити, які із результатів і як само були науково обґрунтовані та доведені, як
вони пов'язані із закономірностями організації та розвитку природи, суспільства
людини, їх взаємозв’язків. Чи є одержані результати достатньо надійними для різних
контекстів застосування та використання: Обґрунтовано та доведено вирішальну роль та
значення РФ у гібридній війні проти України, зокрема, як визначального чинника суспільно-
політичної кризи на Південному Сході; використання в якості пропагандистської зброї
ідентичності та політики історичної пам’яті. Здійснено ретроспективний та сучасний аналіз
формування регіональної ідентичності та політики історичної пам’яті на Донбасі у довоєнний
період та під час АТО та ООС, проаналізовано сучасний стан пропаганди на тимчасово
окупованих територіях Донецької та Луганської області, визначені загрози та ризики
національній безпеці України, пов’язані із застосуванням інформаційно-пропагандистської зброї
проти населення тимчасово окупованих територій шляхом створення стійкої асоціації «Україна
- фашистська держава». Доведено, що копіювання комеморативних практик радянського
періоду в сучасній політиці РФ на тимчасово окупованих територіях та їх зворотнє
навмисне/ненавмисне віддзеркалювання в політиці нашої держави, становлять загрозу
національній безпеці України, формуючи модель «постправди» у суспільній свідомісті.
Доведено неготовність Західного світу, європейських країн та міжнародних міжурядових
організацій до руйнування системи колективної безпеки, спричиненої діями РФ за принципом
«право сили». Простежено та проаналізовано трансформацію політики провідних країн світу
стосовно розв’язання системної суспільно-політичної кризи на Південному Сході України,
припинення агресії з боку РФ та захисту суверенітету України в межах існуючого міжнародного
права.
3.4. Довести наукову новизну результатів на основі їх змістовного порівняння з
існуючими аналогами у світовій науці, посилаючись на конкретні публікації. Список
цих публікацій навести у Додатку 1. Довести переваги отриманих наукових
результатів над аналогами, розмежуватись із суміжними науковими напрацюваннями
світової спільноти вчених: Доведено, що саме боротьба України за позбавлення від свого
постколоніального минулого спричинила впертий спротив РФ із набуття нашою державою
незалежності, а не «громадянська війна» російськомовного населення Донбасу, як то
проголошується офіційною політикою РФ та підкріплюється відповідними дослідженнями
російських науковців. Гібридна війна РФ проти незалежності України трансформувалась у
зовнішню агресію з порушенням міжнародного права та системи колективної безпеки, що
протиставило РФ усьому прогресивному, демократичному, цивілізованому світу.
Частково спростовано концепцію С.Гантінгтона стосовно України, як «розколотої» держави по
лінії південно-східних кордонів. План В.Путіна, певною мірою побудований саме на цій
гантіновській тезі - тільки-но російські війська увійдуть в країну, вона розколеться по лінії
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Гантінгтона, і Південно-Східна Україна добровільно приєднається до Москви, не спрацював.
Сучасна «лінія Гантігтона» проходить по лінії фронту, якого б не було без зовнішнього
втручання РФ, експорт власних проблем якої став ще однією із засадничих стратагем її
зовнішньої політики.
Отримало подальший розвиток дослідження нормативно-правового забезпечення
функціонування антитерористичної операції та статусу її учасників та біженців у порівнянні з
науковими розробками О. Сидорчука. Зважаючи на сучасність процесів, що відбуваються на
Південному Сході України, вперше сформульовано теоретико-методологічні підходи до
визначення сутності процесів, що відбуваються на території регіону.
Вперше проаналізовані гуманітарні аспекти суспільно-політичної кризи на Південному Сході
України. Доведено, що суспільно-політична криза на Південному Сході України, зовнішня
агресія РФ, тимчасова окупація окремих районів Донецької та Луганської областей
спровокували найбільшу після Другої світової війни гуманітарну кризу в Європі. Вперше
проаналізовано механізми та практики, охарактеризовані суб’єкти та об’єкти масштабної
гуманітарної допомоги, з якою наша держава стикнулася вперше.
Вперше проаналізовано масштаби втрат освітянської інфраструктури на тимчасово окупованих
територіях Донецької та Луганської областей та в так званій «сірій зоні», окреслені загрози
національній безпеці України у зв’язку зі втратою освітянської ланки на тимчасово окупованих
територіях в цілісній державній системі освіти, а відтак – і національній безпеці. Запропоновані
рекомендації до вироблення стратегії та тактики протидії цим загрозам, шляхів відновлення
зруйнованого освітянського середовища на тимчасово окупованих територіях Донецької та
Луганської областей та його повернення до національно-державного під час деокупації та
постконфліктного будівництва.
4. ПРАКТИЧНА ЦІННІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ (до 50 рядків)
4.1. Обґрунтувати цінність результатів для світової та вітчизняної науки та для
продовження фундаментальних та/або прикладних досліджень: Отримані в процесі
дослідження результати дозволяють зрозуміти сутність політичних, геополітичних, соціально-
економічних, культурних, психологічних процесів, що відбуваються на лімітрофній території
між двома великими системами. Визначення факторів, що сприяли цивілізаційному розлому на
Південному Сході України, доповнить наукові розробки українських та закордонних дослідників,
що займаються проблемами розвитку людства та держав в умовах глобалізації. Це дозволить
вдосконалити підходи до наукового розуміння проблеми політичної ідентичності як запоруки
безпеки країни в умовах внутрішніх та зовнішніх загроз. Окрема роль належить дослідженню
викликів та загроз, що стоять перед системою національної безпеки в ХХІ ст., зокрема, проблемі
інформаційного забезпечення на прикордонних територіях, ролі релігійного та культурного
факторів.
4.2. Довести цінність результатів для підготовки фахівців у системі освіти, зокрема
фахівців вищої кваліфікації. Відокремити використання очікуваних результатів від
науково-методичних завдань, що виконуються викладачами у межах їх основної
педагогічної діяльності. Навести у Додатку 2 до цього Анотованого звіту теми
досліджень магістрантів (студентів), аспірантів і докторантів, кількість місяців їх
роботи за темою з оплатою: Отримані в процесі дослідження теоретико-практичні
результати застосовані під час підготовки навчальних посібників та навчально-методичних
комплексів з дисциплін: «Тероризм у сучасному світі», «Теорія держави та права»,
«Націоналізм. Ідеологія та політична практика», «Актуальні проблеми зовнішньої політики
України і міжнародних відносин», «Зовнішня політика країн Європи», «Регіоналізм та
регіональні системи безпеки», «Політична культура», «Конфліктологія та теорія переговорів»,
«Роль ЄС в сучасному світі». Також розроблено робочу програму з курсу «Південно-східний
регіон України в умовах суспільно-політичної кризи», запропонованого для викладання на
спеціальностях : «Політологія», «Соціологія», «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та
регіональні студії», «Історія». При розробці курсу увага зосереджена на міждисциплінарному
підході до викладення, внаслідок чого забезпечується актуальність тематики для всіх
вищезазначених спеціальностей. Матеріали, отримані в рамках дослідження, застосовані при
підготовці аспірантів за спеціальністю 052 Політологія. Теми дисертаційних досліджень
відповідають заявленій тематиці дослідження: Піддубний С. О. – «Соціальна політика України в
сфері захисту сім’ї в умовах трансформації суспільства», Патрушев В. С. Тема дисертації: «Роль
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Інтернет-ЗМІ в суспільно-політичній кризі на Південному Сході України», Прондзинська К.-М.
С. «Тема дисертації: «Трансформація політичних інститутів Південного Сходу України в умовах
суспільно-політичної кризи».
5. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗА ТЕМОЮ 
(зазначати виключно доробок, серед авторів яких 50% і більше належать до колективу
виконавців, визначеного у Таблиці 9. Оцінюючи наукові праці на відповідність темі, меті,
предмету та завданням дослідження, експерт має право не зараховувати їх у разі повної
невідповідності)
5.1. Перелік опублікованих статей в журналах, що індексуються у наукометричній
базі Scopus та/або Web of Science Core Collection (WoS) (або Index Сореrnicus для
суспільних та гуманітарних наук) відповідно до таблиці 2 (окремо за кожною
наукометричною базою): 

Таблиця 2
№ Повні дані про статті з веб-адресою електронної версії; підкреслити

прізвища авторів, зазначених у списку виконавців
Наукометр.
база даних

1 Pakhomenko S. The Ukrainian Crisis as a Challenge for the Eastern Partnership /
S. Pakhomenko // Political and Legal Perspectives of the EU Eastern Partnership
Policy: Springer Cham Heidelberg. New York Dordrecht London. 2016. Р.
167—81. URL: 
http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978%2D3%2D319%2D27383%2D9_
11 (Дата звернення: 02.12.2018)

Scopus

2 Pakhomenko S. The Russian–Ukrainian War in Donbas: Historical Memory as an
Instrument of Information Warfare // The Use of Force against Ukraine and
International Law. Jus Ad Bellum. Jus in Bello. Jus Post Bellum. Editors S.
Sayapin, E. Tsybulenko. Asser Press by Springer-Verlag Berlin Heidelberg. The
Hague, 2018. РР. 297—313. URL: 
https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978%2D94%2D6265%2D222%2D4
_14 (Дата звернення: 02.12.2018)

Scopus

3 Пахоменко С. Конфлікт на Донбасі у дзеркалі італійських медіа // Вісник
Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія.
Збірник наукових праць. Випуск 15. 2016. С. 276—87. URL: 
http://visnyk%2Dpolitologia.mdu.in.ua/uk/visnik%2D15.pdf (Дата звернення:
02.12.2018)

Index
Сореrnicus

4 Булык М., Гаврилова Н. В. Европейская безопасность в контексте
сирийского и украинского кризисов // Вісник Маріупольського державного
університету. Серія : Історія. Політологія. 2016. Вип. 16. С. 168—178. URL: 
http://visnyk%2Dpolitologia.mdu.in.ua/uk/visnik%2D16.pdf (Дата звернення:
02.12.2018)

Index
Сореrnicus

5 Рябінін Є. Екзогенні чинники впливу на посилення етносепаратистських
процесів в Україні // Вісник Маріупольського державного університету. Серія
: Історія. Політологія. 2016. Вип. 16. С. 299—307. URL: 
http://visnyk%2Dpolitologia.mdu.in.ua/uk/visnik%2D16.pdf (Дата звернення:
02.12.2018)

Index
Сореrnicus

6 Пашина Н. Демократична консолідація суспільства: сутність та специфіка //
Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія.
Політологія. Збірник наукових праць. 2016. Вип. 15. С. 287—297. URL: 
http://visnyk%2Dpolitologia.mdu.in.ua/uk/visnik%2D15.pdf (Дата звернення:
02.12.2018)

Index
Сореrnicus

7 Пашина Н. Досвід політики ідентичності в полікультурних державах // Гілея:
науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. К.:
«Видавництво «Гілея», 2016. Вип. 104 (1). С. 178—182. URL: 
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02.12.2018)

Index
Сореrnicus
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Маріупольського державного університету. Серія : Історія. Політологія.
2017. Вип. 20. С. 291—301. URL: 
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ціннісні орієнтації та настанови соціальних спільнот українського Приазов’я
// Релігія та Соціум. Міжнародний часопис. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т,
2017. № 1 (25). С. 46—52. URL:
http://en.chnu.edu.ua/wp%2Dcontent/uploads/2017/04/2017_i%2D_125_07_B.Sly
uchynskyy.pdf (Дата звернення: 02.12.2018)

Сореrnicus

29 Слющинський Б. Вплив етнонаціонального складу населення українського
Приазов’я на формування ціннісних орієнтацій спільноти сучасного регіону
// Вісник МДУ. Серія: філософія, культурологія, соціологія. 2017. № 13. С.
131—139. URL: http://visnyk%2Dculturology.mdu.in.ua/uk/vipusk_13.pdf (Дата
звернення: 02.12.2018)
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30 Слющинський Б. Вплив культури суспільства на інформаційну культуру //
Вісник МДУ. Серія: філософія, культурологія, соціологія. 2016. № 11. С.
146—156. URL: http://visnyk%2Dculturology.mdu.in.ua/uk/vipusk_11.pdf (Дата
звернення: 02.12.2018)
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31 Слющинський Б. Етнічні ідентичності в дзеркалі культури сучасного
населення українського Приазов’я // Вісник МДУ. Серія: філософія,
культурологія, соціологія. 2017. № 12. С. 138—148. URL: 
http://visnyk%2Dculturology.mdu.in.ua/uk/vipusk_12.pdf (Дата звернення:
02.12.2018)
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32 Слющинський Б. Міжкультурна комунікація в українському Приазов’ї:
етнокультурна конвергенція чи крос-культурний конфлікт? // Сучасні
суспільні проблеми у вимірі соціології управління: Збірник наукових праць Т.
ІIІ., Вип. 4, Серія «Спеціальні та галузеві соціології». Харків : НТУ «ХПІ»,
2017. С. 17—26. URL:
http://web.kpi.kharkov.ua/sp/wp%2Dcontent/uploads/sites/95/2016/12/Tom3v.42
017.pdf (Дата звернення: 02.12.2018)
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33 Піддубний С. Соціально-демографічні чинники формування державної
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34 Прондзинська К. М. С. Причини конфлікту на Південному Сході України: до
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Маріупольського державного університету. Серія : Історія. Політологія.
2016. Вип. 17. С. 241—250. URL: 
http://visnyk%2Dpolitologia.mdu.in.ua/uk/visnik%2D17.pdf (Дата звернення:
02.12.2018)
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державного університету. Серія : Історія. Політологія. 2016. Вип. 18. С.
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(Дата звернення: 02.12.2018)
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університету. Серія: історія, політологія. Випуск 22. – Маріуполь МДУ, 2018
38 Трофименко А. Операція об’єднаних сил в Україні: політико-правові засади

проведення // Вісник Маріупольського державного університету. Серія:
Історія. Політологія. 2018. Вип. 21. С. 253—259. URL: 
http://visnyk%2Dpolitologia.mdu.in.ua/uk/visnik%2D21.pdf (Дата звернення:
02.12.2018)
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39 Слющинський Б., Петрушина Т. Ценностные приоритеты и реальные
характеристики трудовой жизни населения Украины // Вісник
Маріупольського державного університету / За заг. ред. д.політ.н., проф. К.
В. Балабанова. Маріуполь: Видавничий центр МДУ, 2018. Вип. 15. С.
106–119. (Серія: Філософія, культурологія, соціологія) URL: 
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02.12.2018)

Index
Сореrnicus

40 Слющинський Б. Роль етнокультурних та етноконфесійних чинників у
формуванні ціннісних орієнтацій населення українського Приазов’я // Вісник
Маріупольського державного університету / За заг. ред. д.політ.н., проф.. К.
В. Балабанова. Маріуполь: Видавничий центр МДУ, 2018. Вип. 15. С.
119—127. (Серія :Філософія, культурологія, соціологія). URL: 
http://visnyk%2Dculturology.mdu.in.ua/uk/vipusk_15.pdf (Дата звернення:
02.12.2018)
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41 Рябінін Є. Hungarian exogenous influence on the separatism movement in
Transcarpathian region // Стратегічні пріоритети. 2018. № 1. (46). С. 79—84.
URL: http://sp.niss.gov.ua/articles/1577/ (Дата звернення: 02.12.2018)

Index
Сореrnicus

42 Рябінін Є. Сепаратизм та методологія його виявлення // Вісник
Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія. 2018.
№ 21. С. 234—244. URL:
http://visnyk%2Dpolitologia.mdu.in.ua/uk/visnik%2D21.pdf (Дата звернення:
02.12.2018)

Index
Сореrnicus

43 Піддубний С. Джерела формування бюджету родини в умовах суспільно-
політичної кризи 2013 – 2017 рр. // Науковий вісник Львівського
національного університету. 2018. Сер.: Філософсько-політичні студії. № 16.
С. 196—203. URL: http://www.fps%2Dvisnyk.lnu.lviv.ua/archive/16_2018/30.pdf
(Дата звернення: 02.12.2018)

Index
Сореrnicus

44 Татай Е. Класифікація напрямів діяльності громадських організацій у
контексті ризиків їх деструктивного впливу на суспільство // Вісник МДУ.
Серія: Історія. Політологія. 2018. Вип. 21. С. 244—252. URL: 
http://visnyk%2Dpolitologia.mdu.in.ua/uk/visnik%2D21.pdf (Дата звернення:
02.12.2018)
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Сореrnicus

5.2. Перелік опублікованих за темою англомовних статей та тез доповідей у
матеріалах міжнародних конференцій, що індексуються у наукометричній базі Scopus
або WoS (або Index Сореrnicus для суспільних та гуманітарних наук) відповідно до
таблиці 3 (окремо за кожною наукометричною базою): -
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5.3. Перелік опублікованих за темою статей у журналах, що входять до переліку
фахових видань України (окремо статті у журналах, що рекомендовані секціями
Наукової ради МОН), а також статей у закордонних журналах, які не увійшли до п.5.1
і 5.2 та охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності: 

Таблиця 4
№ Повні дані про статті з веб-адресою електронної версії, або вихідні дані про

охоронні документи; підкреслити прізвища авторів, зазначених у списку
виконавців

1 Гильченко Е. Трансформация современного геополитического кода Украины // Racja Stanu.
2016. № 1.

2 Пашина Н. Региональная политическая идентичность в Украине: исторические факторы
формирования и современность // Teoretyczne i praktyczne aspekty bezpieczeństwa
narodowego. 2016. Nr. 2. S. 71—84.

3 Pakhomenko S. Identity Factor in Terms of the Ukrainian Crisis (the Example of The Donbas
Region) / S. Pakhomenko // Bezpieczenstwo. Teoria i Praktyka. Kwartalnik Krakowskiej
Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewsiego. 2015. №. 3. Р. 95–105. URL: 
http://btip.ka.edu.pl/pdf/bezpieczenstwo%2Dteoria%2Di%2Dpraktyka%2D2015%2Dnr3.pdf
(Дата звернення: 02.12.2018)

4 Янковський С. Фауст и фаустианский тип культуры в трансформациях социальной жизни //
Saarbrücken : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2015. 46 с. URL: 
https://www.lap%2Dpublishing.com/catalog/details//store/gb/book/978%2D3%2D659%2D79068
%2D3/%D0%A4%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%82%2D%D0%B8%2D%D1%84%D0%B0%D1%
83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2D%D1
%82%D0%B8%D0%BF%2D%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1
%8B%2D%D0%B2%2D%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80
%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%85%2D%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B
8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%2D%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%
BD%D0%B8 (Дата звернення: 02.12.2018)

5 Трофименко М. Публичная дипломатия Европейского Союза как фактор обеспечения
безопасности // Aspecte ale dezvoltării potenţialului economico-managerial în contextul
asigurării securităţii naţionale : conferinţa ştiinţifică internaţională dedicată aniv. 20 ani a
învățămîntului economic la USARB, Bălţi, 6–7 iulie 2015. Bălţi : Universitatea de Stat “Alecu
Russo”, 2015. С. 639–642. URL: 
https://www.researchgate.net/profile/Mykola_Trofymenko/publication/322754921_Publicnaa_dip
lomatia_Evropejskogo_Souza_kak_faktor_obespecenia_bezopasnosti/links/5a6e1e75458515d407
584cd5/Publicnaa%2Ddiplomatia%2DEvropejskogo%2DSouza%2Dkak%2Dfaktor%2Dobespecen
ia%2Dbezopasnosti.pdf?origin=publication_detail (Дата звернення: 02.12.2018)

6 Рябінін Є. The basic causes of contemporary separatism // Journal of Geography, Politics and
Society. 2017. 7 (1). РР. 5—9. URL: http://www.ejournals.eu/pliki/art/9141/ (Дата звернення:
02.12.2018)

7 Рябінін Є. “Obojene revolucije” u kontekstu strategije “kontrolizanog haosa” // Argumenti.
2017. SS. 45—51.

8 Пашина Н.П., Луцишин Г. Вплив національних меншин на розвиток європейської інтеграції
України // Wymiari integracji europejskiej, Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztyni,
Narodowy Uniwersytet "Politechnika Lwowska"? Olsztyn-Lwow, 2017. S. 83—91.

9 Pakhomenko S. Identity and propaganda in Russian – Ukrainian Hybrid Warfare //
SOJATEADLANE. Estonian Journal of Military Studies. 2016. № 2. p. 42—54.

10 Грідіна І., Гедьо А. Війна та освіта на Донбасі // «Αγγελιαφόρος». 2017. № 1.
11 Pakhomenko S. Separatyzm donbaski jako technologia geopolityczna // WSCHODNI ROCZNIK

HUMANISTYCZNY TOM XIV (2017). Nº4. S. 115—127.
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Продовження табл. 4
№ Повні дані про статті з веб-адресою електронної версії, або вихідні дані про

охоронні документи; підкреслити прізвища авторів, зазначених у списку
виконавців

12 Романцов В. Події російсько-української війни 1917 – 1918 рр. на території сучасної
Донецької області в контексті історичних уроків для сучасності // Схід. Інформаційно-
аналітичний журнал. Серія: Історія. 2016. Вип. 5 (145).

13 Стяжкіна О. Дискурс окупації як механізм осмислення російської агресії проти України //
Нові сторінки історії Донбасу. Збірник статей. Кн. 25. Вінниця, 2016. С. 71—99. URL: 
http://irbis%2Dnbuv.gov.ua/cgi%2Dbin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN
&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nsid_2016_25_9.pdf
(Дата звернення: 02.12.2018).

14 Грідіна І., Проценко Є. Політична карикатура на сторінках окупаційної преси Донбасу //
Нові сторінки історії Донбасу: Збірник статей. Кн. 27 / Донецький національний
університет імені Василя Стуса; гол. ред. д-р іст. наук, проф. О. В. Стяжкіна; співголова
ред. кол. д-р іст. наук, проф. В. А. Моргун. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2018.

15 Слющинський Б. Міжкультурні чинники розвитку українського Приазов’я в період
політичної кризи: процеси соціалізації // Соціальні технології : Актуальні проблеми теорії
та практики: Збірник наукових праць Засновник і видавець: Класичний приватний
університет. Запоріжжя Класичний приватний університет 2018. Випуск 78. С. 120–130.

5.4. Перелік опублікованих монографій відповідно до таблиці 5: 
Таблиця 5

№ Повні дані про монографії; підкреслити прізвища авторів, зазначених у списку
виконавців

1 Пашина Н. Генеза етноструктури Донбасу як фактор регіональної ідентичності Південного
Сходу України (1861 – 1900 рр.). Маріуполь : МДУ, 2017. 249 с.

2 Стяжкіна О. Володарі часу: чому радянське (не) завершується // Радянська повсякденність:
спроба діагностики крізь призму повсякденності / Ред. кол. О. А. Коляструк (гол. ред.), Н.
В. Жмуд, Т. Р. Кароєва). Вінниця, 2017. С. 63—89.

3 Балабанов К., Свєтлакова М. Сучасна партійна система Італії: політологічний аналіз.
Маріуполь : МДУ, 2017. 210 с.

4 Пашина Н., Луцишин Г. Вплив національних меншин на розвиток європейської інтеграції
України // Wymiari integracji europejskiej, Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztyni,
Narodowy Uniwersytet «Politechnika Lwowska». Olsztyn-Lwow, 2017, S. 83—91.

5 Рябінін Є., Алєксєєнко І. Держава, суверенітет, національна безпека крізь призму
глобалізації. Ніжин: Видавець ПП Лисенко., 2018. 304 с.

6 Південний Схід України в умовах суспільно-політичної кризи / За ред. К. В. Балабанова.
Маріуполь: МДУ, 2018. 390 с.

5.5. Перелік опублікованих підручників, навчальних посібників, словників, довідників
відповідно до таблиці 6: 

Таблиця 6
№ Повні дані про підручники, навчальні посібники, словники, довідники;

підкреслити прізвища авторів, зазначених у списку виконавців
1 Слющинський Б. Інформаційна культура: загальний курс (підручник). Маріуполь: ТОВ

«ППНС», 2016. 646 с.
2 Пашина Н. Політичні процеси та політичні відносини: Навчальний посібник. К.: 2017. 359

с.
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Продовження табл. 6
№ Повні дані про підручники, навчальні посібники, словники, довідники;

підкреслити прізвища авторів, зазначених у списку виконавців
3 Пашина Н. Аналіз державної політики: навчальний посібник. Вид. 2-е, перероб. і доп.

Маріуполь: Вид-во Маріупольського державного університету, 2017. 304 с.
4 Південний Схід України в умовах суспільно-політичної кризи: Словник / Під ред. К. В.

Балабанова. Маріуполь: МДУ, 2018.

5.6. Перелік захищених виконавцями проекту дисертацій на здобуття наукового
ступеня доктора наук та кандидата наук відповідно до таблиці 7: 

Таблиця 7
№ Інформація про дисертацію
1 Савка О. Європеїзація регіональної політики Польщі: дис… к.політ.н.: 23.00.02. Маріуполь,

2016. 208 с.
2 Іванець Т. Трансформація партійної системи Японії: дис… к.політ.н.: 23.00.02. Маріуполь,

2018. 222 с.

5.7. Кількість грантів, за якими працювали виконавці дослідження, що фінансувались
закордонними організаціями (з відповідним підтвердженням від закладу вищої освіти
(наукової установи), посиланням на сайт грантового проекту або офіційним листом
від грантодавця) відповідно до таблиці 8: 

Таблиця 8
№ ПІБ виконавців Назва дослідження за грантом Фінансування,

тис. гривень
1 Балабанов К. В.,

Лисак В. В.,
Пахоменко С. П.,
Гільченко О. Л.,
Трофименко А. В.,
Булик М. В.,
Рябінін Є. В.

Еразмус+ КА2 586281-EPP-1-2017-1-EE-EPPKA2-CBHE-
JP «Rethinking Regional Studies: The Baltic-Black Sea
Connection» («Переосмислення регіональних
досліджень: Балто-Чорноморський зв’язок»)

1300000

2 Пахоменко С. П. Конкурс ім. Івана Виговського Інституту Східної
Європи Варшавського університету (2017 р.) 
https://studium.uw.edu.pl/nagrodystaze/nagroda%2Dim
%2Diwana%2Dwyhowskiego/laureaci%2Dnagrody%2Di
m%2Diwana%2Dwyhowskiego/?fbclid=IwAR074L9wnLo
kAxSttQlFohurfsFw1SjDfwreYPbwbFHEJvhwDnOzT_geZ
2w

70000

6. ВИКОНАВЦІ ДОСЛІДЖЕННЯ (з оплатою в межах дослідження)
- доктори наук: 7, кандидати наук: 6;
- молоді вчені до 35 років: 2, з них кандидатів: 2, докторів: 0, докторантів: 0;
аспірантів: 0
- наукові працівники без ступеня: 0;
- інженерно-технічні кадри: 0, допоміжний персонал: 0; студенти: 0.
Р а з о м : 13.
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Таблиця 9
Виконавці дослідження (з оплатою в межах дослідження)

№ Прізвище, ім’я,
по батькові

Науковий
ступінь

Вчене
звання

Посада і місце основної роботи Вік

1 Пашина Наталія
Полікарпівна

д-р політ.
наук

доц. професор кафедри міжнародних
відносин та зовнішньої політики.
Маріупольський державний університет

64

2 Грідіна Ірина
Миколаївна

д-р іст. наук проф. кафедри міжнародних відносин та
зовнішньої політики. Маріупольський
державний університет

51

3 Лисак Вікторія
Феофанівна

д-р іст. наук проф. професор кафедри міжнародних
відносин та зовнішньої політики.
Маріупольський державний університет

52

4 Булик Максим
Володимирович

канд. політ.
наук

доц. доцент кафедри міжнародних відносин
та зовнішньої політики. Маріупольський
державний університет

41

5 Пахоменко Сергій
Петрович

канд. іст.
наук

доц. доцент кафедри міжнародних відносин
та зовнішньої політики. Маріупольський
державний університет

45

6 Рябінін Євген
Вадимович

канд. іст.
наук

доц. доцент кафедри міжнародних відносин
та зовнішньої політики. Маріупольський
державний університет

40

7 Гільченко Олена
Леонідівна

канд. політ.
наук

без звання доцент кафедри міжнародних відносин
та зовнішньої політики. Маріупольський
державний університет

36

8 Трофименко
Анатасія
Вікторівна

канд. політ.
наук

без звання старший викладач кафедри
міжнародних відносин та зовнішньої
політики. Маріупольський державний
університет

30

Рішення вченої (наукової, науково-технічної) ради від "26" грудня 2018р., протокол № 5
щодо завершення дослідження

Керівник дослідження ___________________ К.В. Балабанов

Перший проректор
___________________

 
О.В. Булатова

МП (ініціали, прізвище)

Додаток 1. Список основних публікацій закордонних та вітчизняних вчених, на які
посилаються автори для доведення наукової новизни власних результатів
№ Повні дані про статті
1 Гібридна війна: in verbo et in praxi: монографія / Донецький національний університет імені

Василя Стуса / під. заг. ред. проф. Р. Додонова. Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. 412 с.
2 Донбас і Крим: ціна повернення: монографія / за заг. ред. В. Горбуліна, О. Власюка, Е.

Лібанової, О. Ляшенко. К.: НІСД, 2015. 474 c.
3 Кульчицький С. Триста років самотності: український Донбас у пошуках смислів і
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№ Повні дані про статті
Батьківщини. К.: Видавництво «Кліо», 2016. 720 c.

4 Російська агресія проти України: правда і вигадки, причини і наслідки / П. Гай-Нижник
(керівник проекту, упоряд. і наук. ред.); авт. кол.: П. Гай-Нижник, І. Краснодемська, Ю.
Фігурний, О. Чирков, Л. Чупрій. К.: «МП Леся», 2018. 435 c.

5 Світова гібридна війна: український фронт: монографія / за заг. ред. В. П. Горбуліна. К.:
НІСД, 2017. 496 с.

6 Донбас і Крим: ціна повернення : монографія / за заг. ред. В. Горбуліна, О. Власюка, Е.
Лібанової, О. Ляшенко. К.: НІСД, 2015. 474 с.

7 Власюк О., Кононенко С. Кремлівська агресія проти України: роздуми в контексті війни:
монографія. К.: НІСД, 2017. 304 с.

8 Стяжкіна О. Окуповані території Сходу України: втрата інформаційної суб’єктності // Зб.
Матеріалів Всеукраїнської наукової конференції «Україна у світовому історичному
просторі», м. Маріуполь, 8 квітня 2016 р. Маріуполь: МДУ, 2016. С. 25—28.

9 Якубова Л. Суспільство на війні: проблеми націєтворення. Частина 1 // Historians. 2017. 24
травня. URL:
http://www.historians.in.ua/index.php/en/doslidzhennya/2198%2Dlarisa%2Dyakubova%2Dsuspil
stvo%2Dna%2Dvijni%2Dproblemi%2Dnatsietvorennya%2Dchastina%2D1 (Дата звернення:
02.12.2018).

10 Беззубко Л., Беззубко Б. Розробка стратегії відновлення Донбасу як складник державної
політики України. Публічне адміністрування: теорія та практика. 2017. Вип. 1 (17). URL: 
http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2017%2D01(17)/15.pdf (Дата звернення: 02.12.2018).

11 Гібридна війна: in verbo et in praxi : монографія / Донецький національний університет
імені Василя Стуса / під. заг. ред. проф. Р. Додонова. Вінниця: ТОВ «НіланЛТД», 2017. 412
с.

12 Савченко С., Курило В., Караман О. Соціалізація особистості в умовах гібридної війни на
сході України. Монографія. К.: Талком, 2018. 240 с.

13 Karagiannis E., German Т. The Ukrainian Crisis: The Role of, and Implications for, Sub-State
and Non-State Actors. London: Routledge, 2017. 202 p.

14 Smoor L. Understanding the Narratives Explaining the Ukrainian Crisis: Identity Divisions and
Complex Diversity in Ukraine // Acta Universitatis Sapientiae, European and Regional Studies,
Volume 11: Issue 1. 16 Sep 2017. PP. 63—96.

Додаток 2. Дані про магістрантів (студентів), аспірантів і докторантів, які працювали за темою
з оплатою праці -
Додаток 3. Анотації українською мовою статей, що наведені у Таблиці 2
№ Назви статей та їх анотації
1 Pakhomenko S. The Ukrainian Crisis as a Challenge for the Eastern Partnership / S.

Pakhomenko // Political and Legal Perspectives of the EU Eastern Partnership Policy: Springer
Cham Heidelberg. New York Dordrecht London. 2016. Р. 167—81. URL: 
http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978%2D3%2D319%2D27383%2D9_11 (Дата
звернення: 02.12.2018)
У статті проаналізовано труднощі і перспективи реалізації "Східного партерства" в умовах
української кризи і гибридної війни Росії проти України. Аннексія Криму та окупація
частини Донбасу призвели до нової ситуації, в якій традиційні підходи ЄС до політики
Східного партнерства перестали відповідати реаліям,що змінилися. Це потребує нових
рішень, одним з яких може стати діференціація країн-членів за критерієм їх залучення до
євроінтеграційних процесів і власного визначення перспектив відносин з ЄС. Для України
важливо відмовиться від завищених очікувань щодо Східного партнерства, а
використовувати цей майданчик як додаткову можливість реалізації своїх
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№ Назви статей та їх анотації
євроінтеграційних планів.

2 Pakhomenko S. The Russian–Ukrainian War in Donbas: Historical Memory as an Instrument of
Information Warfare // The Use of Force against Ukraine and International Law. Jus Ad Bellum.
Jus in Bello. Jus Post Bellum. Editors S. Sayapin, E. Tsybulenko. Asser Press by Springer-Verlag
Berlin Heidelberg. The Hague, 2018. РР. 297—313. URL: 
https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978%2D94%2D6265%2D222%2D4_14 (Дата
звернення: 02.12.2018)
У цій статті розглянуто, як можна використовувати такі інструменти інформаційної війни
як історична пам'ять та історична політика. Історична пам'ять розглядається як частина
складного комплексу колективних уявлень, що формують національну ідентичність.

3 Пахоменко С. Конфлікт на Донбасі у дзеркалі італійських медіа // Вісник Маріупольського
державного університету. Серія: Історія. Політологія. Збірник наукових праць. Випуск 15.
2016. С. 276—87. URL: http://visnyk%2Dpolitologia.mdu.in.ua/uk/visnik%2D15.pdf (Дата
звернення: 02.12.2018)
У статті з’ясовано особливості висвітлення початкових етапів конфлікту на Донбасі на
сторінках найвпливовіших суспільно-політичних видань Італії – «Ла Репуббліка» (La
Repubblica) та «Корр’єре делла сера» (Corriere della Sera). До уваги були взяті електронні
версії газет.

4 Булык М., Гаврилова Н. В. Европейская безопасность в контексте сирийского и
украинского кризисов // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Історія.
Політологія. 2016. Вип. 16. С. 168—178. URL: 
http://visnyk%2Dpolitologia.mdu.in.ua/uk/visnik%2D16.pdf (Дата звернення: 02.12.2018)
У статті розглядаються наслідки Сирійської та Української криз для Європейської безпеки,
особливу увагу автори приділяють при цьому безпеці Європейського Союзу. У статті
виділяються загальні риси характерні для Сирійської та Української криз.

5 Рябінін Є. Екзогенні чинники впливу на посилення етносепаратистських процесів в Україні
// Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Історія. Політологія. 2016. Вип.
16. С. 299—307. URL: http://visnyk%2Dpolitologia.mdu.in.ua/uk/visnik%2D16.pdf (Дата
звернення: 02.12.2018)
В статті проаналізовано вплив зовнішніх факторів на посилення етносепаратистських
конфліктів. Класифіковано екзогенні чинники впливу, які найчастіще використовуються
основними та впливовими акторами міжнародних відносин для посилення своїх позицій в
регіоні. Доведено, що етно/сепаратистські конфлікти мають не лише внутрішні причини
для ескалації, а частіше й зовнішній вплив, який проявляють головні актори міжнародних
відносин, вирішуючи свої геополітичні завдання. Проведено аналіз тих напрямків, які
використовують Угорщина, Румунія та РФ для впливу на області України, що межують з
ними. Доведено, що культурна складова екзогенного впливу посилює чинник ідентичності
та може слугувати елементом м’якої сили та каталізації етно/сепаратистського конфлікту в
країні.

6 Пашина Н. Демократична консолідація суспільства: сутність та специфіка // Вісник
Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія. Збірник наукових
праць. 2016. Вип. 15. С. 287—297. URL: 
http://visnyk%2Dpolitologia.mdu.in.ua/uk/visnik%2D15.pdf (Дата звернення: 02.12.2018)
На основі концептуального аналізу демократичної консолідації суспільства,
представленому в роботах Ф. Шміттера, А. Пшеворського, А. Шедлера, Х. Лінца, А.
Степана, Г. О’Доннела, Д. Растоу, С. Валензуела, Л. Даймонда, Р. Даля, С. Хантінгтона, Дж.
Прідхема та ін., сформульовані універсальні виміри консолідованої демократії, які
включають в себе конституційний порядок, політичний порядок, визнання більшістю
громадян демократичних інститутів та процедур, ціннісно- культурне єднання соціуму
навкруги демократичних принципів.

7 Пашина Н. Досвід політики ідентичності в полікультурних державах // Гілея: науковий
вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. К.: «Видавництво «Гілея», 2016.
Вип. 104 (1). С. 178—182. URL: http://www.gileya.org/download.php?id=126 (Дата звернення:
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Досліджується досвід політики ідентичності в полікультурних державах. На основі
порівняльного та системно-факторного аналізу визначено що політика ідентичності може
бути достатньо ефективною, а поліетнічність населення не є абсолютною перешкодою у
формуванні колективної загальнодержавної ідентичності. Показано, що і політика
«плавильного котла» і політика мультикультуралізму проявили себе як ефективні
конструкти для згуртування поліетнічного суспільства і формуванню держави-нації. Однак
зміна історичних умов, процеси глобалізації та активна міграція населення можуть
призвести до значної корекції політики ідентичності в нових історичних реаліях.
Визначено, що формування колективної загальнодержавної ідентичності в полікультурних
суспільствах має ґрунтуватися на універсальних демократичних цінностях, загальних
політичних і соціальних інтересах, що є найважливішою умовою успішного розвитку та
стабільності сучасних держав.

8 Трофименко А. Визначення правового статусу учасників антитерористичної операції в
українському законодавстві // Вісник Маріупольського державного університету. Серія :
Історія. Політологія. 2016. Вип. 16. С. 320—328. URL: 
http://visnyk%2Dpolitologia.mdu.in.ua/uk/visnik%2D16.pdf (Дата звернення: 02.12.2018)
У роботі автором представлено аналіз національних нормативно-правових актів, що
встановлюють права, обов’язки та механізм соціального захисту учасників
антитерористичної операції в Україні та членів їх сімей. Встановлено коло осіб, що є
учасниками антитерористичної операції, та права, якими вони наділяються в районі
проведення АТО. Розглянуто процедуру отримання учасниками АТО статусу учасника
бойових дій. З допомогою аналізу низки законів та підзаконних актів України було
визначено, надання яких пільг цій категорії осіб передбачено українським законодавством.
Визначено недоліки нормативно-правової бази з досліджуваного питання, що потребують
подальшого доопрацювання.

9 Слющинський Б. Вплив культури суспільства на інформаційну культуру // Вісник
Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія.
2016. № 11. С. 146―156. URL: http://visnyk%2Dculturology.mdu.in.ua/uk/vipusk_11.pdf (Дата
звернення: 02.12.2018)
У статті розглянута культура суспільства як рівень розвитку суспільства, який
характеризується властивими тільки певній епосі матеріальними та духовними цінностями.
Кожне суспільство, період і умови його існування, створюють відповідне ідеологічне чи
соціально-культурне спрямування свого розвитку, яке формує інформаційну культуру
регіону (країни).

10 Грідіна І. Освітянський фронт війни на Сході України // Вісник Маріупольського
державного університету. Серія : Історія. Політологія. 2016. Вип. 16. С. 199—208. URL: 
http://visnyk%2Dpolitologia.mdu.in.ua/uk/visnik%2D16.pdf (Дата звернення: 02.12.2018)
Стаття присвячена функціонуванню системи вищої освіти на окупованих територіях
Донецької і Луганської області у якості однієї з імітаційних ознак невизнаних республік.
Аналізуються умови, за яких вища освіта у тимчасово окупованих районах Донецької та
Луганської області перетворилась на інструмент гібридної війни РФ проти України,
використовуючись з метою деформації соціально-політичної структури, послаблення та
руйнації відповідних світоглядних і регулятивних цінностей і норм в окупованому регіоні,
ментального відриву його від решти України.

11 Романцов В. Події російсько-української війни 1917 – 1918 рр. на території сучасної
Донецької області в контексті історичних уроків для сучасності // Схід. Інформаційно-
аналітичний журнал. Серія: Історія. 2016. Вип. 5 (145). URL: 
http://visnyk%2Dpolitologia.mdu.in.ua/uk/visnik%2D16.pdf (Дата звернення: 02.12.2018)
В статті висвітлюються науково актуальні для нашого часу питання історії боротьби
маріупольських більшовиків за владу в 1917 р. Публікація статті дозволяє з’ясувати
історичні умови суспільної трансформації, яка відбувалася в 1917 р. в Україні від
демократичної революції до збройного протистояння, від Української національно-
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демократичної революції до більшовицької диктатури. Це дозволяє розкрити дійсне місце
більшовиків у суспільних процесах в Україні загалом та в Маріуполі зокрема в
революційних подіях 1917 р. з погляду сторічної давнини в контексті політики
декомунізації.

12 Романцов В. Етнополітичні та етнокультурні процеси в Маріуполі на початку
демократичної революції 1917 р. Історичні уроки для сучасності // Вісник Маріупольського
державного університету. Серія : Історія. Політологія. 2016. Вип. 16. С. 131—138. URL: 
http://visnyk%2Dpolitologia.mdu.in.ua/uk/visnik%2D16.pdf (Дата звернення: 02.12.2018)
Аналізуються питання щодо розвитку етнокультурних та політичних процесів у
багатонаціональній громаді Маріуполя на початку демократичної революції 1917 р.
Розглядаються питання відродження української, грецької, єврейської, вірменської
спільнот.

13 Гільченко О. Роль Німеччини в урегулюванні української кризи // Грані. Науково-
теоретичний і громадсько-політичний альманах. 2016. Вип. 3(131). С. 84—90. URL: 
https://grani.org.ua/index.php/journal/article/view/63/56 (Дата звернення: 02.12.2018)
У статті аналізується участь Німеччини у вирішенні проблеми української кризи 2013-2015
рр. та представлені деякі підходи до визначення самого поняття «українська криза».
Розкрито причини, які спонукають Німеччину займати активну позицію у вирішенні
українського питання.

14 Лисак В. Історичне краєзнавство в контексті вивчення суспільно-політичної кризи
Південного Сходу України // Вісник Маріупольського державного університету. Серія :
Історія. Політологія. 2016. Вип. 16. С. 57—71. URL: 
http://visnyk%2Dpolitologia.mdu.in.ua/uk/visnik%2D16.pdf (Дата звернення: 02.12.2018)
У статті проведено комплексний аналіз форм та напрямків історико-краєзнавчої роботи та
проблематику наукових досліджень в контексті вивчення суспільно-політичної кризи
Південного Сходу України. За допомогою проблемно-хронологічного методу визначено
основні наукові проблеми, до дослідження яких зверталися науковці. Дана оцінка
науковому надбанню, яке сьогодні накопичено з історії Донеччини та Приазов’я.

15 Піддубний С. Сімейна політика Європейського Союзу в контексті інтеграції України до
європейського простору // Вісник Маріупольського державного університету. Серія :
Історія. Політологія. 2016. Вип. 16. С. 280—291. URL: 
http://visnyk%2Dpolitologia.mdu.in.ua/uk/visnik%2D16.pdf (Дата звернення: 02.12.2018)
У статті розглядаються нормативно-регулятивні основи формування та здійснення сімейної
політики органами Європейського Союзу. За допомогою порівняльного аналізу
загальноєвропейського і національного рівнів політики соціального захисту сім’ї, виявлено
основні тенденції, які визначають сучасні напрямки супроводу сім’ї в Європі. Здійснено
науковий огляд основних досягнень соціальної політики ЄС в сфері захисту сім’ї, які є
перспективними для впровадження в політичну практику України в умовах подальшої
євроінтеграції.

16 Рябінін Є. Екзогенні чинники посилення процесів сепаратизму // Зовнішні справи. 2017. №
3. С. 6—9
В статті проаналізовано вплив зовнішніх факторів на посилення сепаратистських
конфліктів. Класифіковано екзогенні чинники впливу, Доведено, що сепаратистські
конфлікти мають не лише внутрішні причини для ескалації, а частіше й зовнішній вплив,
який проявляють головні актори міжнародних відносин, вирішуючи свої геополітичні
завдання. Підкреслено, що транскордонне співробітництво та діаспори можуть мати як
позитивний вплив на співробітництво між державами, так й негативний, стимулюючи
сепаратистські процеси.

17 Рябінін Є. Політико-економічний вимір російського впливу на Донбас (1991 – 2013 рр.) //
Політикус. 2017. № 1. С. 130—134. URL: 
http://www.politicus.od.ua/index.php/2017%2Dukr?id=15 (Дата звернення: 02.12.2018)
Проаналізовано екзогенний вплив Росії на політико-економічну сферу України протягом
1991-2013 років. Доведено, що вплив на політичну сферу був мізерний, оскільки Україна не
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вступила до жодного інтеграційного проекту, який розробляла та реалізовувала РФ, а
населення більше цікавило питання мови, культури, історії. Показано, що
цілеспрямованого екзогенного впливу в економічній сфері на Донбас не здійснювалось,
оскільки прикордонні області двох країн співпрацювали в контексті міжрегіонального та
транскордонного співробітництва, що є поширеною практикою в Європі.

18 Рябінін Є. Основні складові екзогенної допомоги Росії «ДНР» та «ЛНР» // Зовнішні справи.
2017. № 7. С.6—9
Проаналізовано екзогенний вплив Росії на політико-економічну та культурно-освітню
сферу Донбасу, починаючи з 2014 року. Доведено, що вплив на вищезазначені сфери
досить високий, оскільки без екзогенної допомоги, бунтівні регіони не мали б шансів
чинити опір центральній владі України. Показано, що території Донбасу зараз знаходяться
в стані поступового переходу на економічні, торгівельні та освітні стандарти Росії, оскільки
мають більш щільну кооперацію, а ніж із регіонами України.

19 Рябінін Є. Концепція «русского мира» в контексті екзогенного впливу Росії на Донбас
(період 1991-2013) // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія.
Політологія. 2017. № 18. С. 340—349. URL: 
http://visnyk%2Dpolitologia.mdu.in.ua/uk/visnik%2D18.pdf (Дата звернення: 02.12.2018)
Проаналізовано політику Росії стосовно Донбасу в період з набуття Україною незалежності
до початку політичної кризи 2013 року стосовно впливу на цей регіон. Доведено, що
окремої політики щодо цього регіону не було, оскільки чинник м’якої сили було
використано на південно-східну частину країни в цілому. Крім того, доведено, що чинник
м’якої сили Росією використовується дуже слабо. Оскільки на пострадянському просторі
Росія використовую жорсткі методи та підходи стосовно вирішення своїх геополітичних
завдань. Проаналізовано політику РПЦ як основного інструмента впливу на південно-
східну Україну та Донбас, зокрема, та доведено, що вдавалося впливати на політичні
уподобання мешканців цих регіонів через релігійну складову.

20 Трофименко А. Правові засади соціального захисту внутрішньо переміщених осіб в Україні
// Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Історія. Політологія. 2017. Вип.
18. С. 374—381. http://visnyk%2Dpolitologia.mdu.in.ua/uk/visnik%2D18.pdf (Дата звернення:
02.12.2018)
У роботі автор представив аналіз нормативно-правової бази України в сфері соціального
захисту внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Встановлено поняття «внутрішньо
переміщена особа» в українському законодавстві, права та пільги, що гарантуються
державою цій категорії громадян. Визначено правові вимоги до отримання політико-
правового статусу ВПО, а саме порядок оформлення довідки про взяття на облік
внутрішньо переміщеної особи. Визначено недоліки нормативно-правової бази з
досліджуваного питання, що потребують подальшого доопрацювання.

21 Трофименко А. Визначення правового статусу учасників антитерористичної операції в
українському законодавстві // Вісник Маріупольського державного університету. Серія :
Історія. Політологія. 2016. Вип. 16. C. 320—328. 
http://visnyk%2Dpolitologia.mdu.in.ua/uk/visnik%2D16.pdf (Дата звернення: 02.12.2018)
У роботі автором представлено аналіз національних нормативно-правових актів, що
встановлюють права, обов’язки та механізм соціального захисту учасників
антитерористичної операції в Україні та членів їх сімей. Встановлено коло осіб, що є
учасниками антитерористичної операції, та права, якими вони наділяються в районі
проведення АТО. Розглянуто процедуру отримання учасниками АТО статусу учасника
бойових дій. З допомогою аналізу низки законів та підзаконних актів України було
визначено, надання яких пільг цій категорії осіб передбачено українським законодавством.
Визначено недоліки нормативно-правової бази з досліджуваного питання, що потребують
подальшого доопрацювання.

22 Трофименко А. Правові засади проведення антитерористичної операції в Україні // Вісник
Маріупольського державного університету. Серія : Історія. Політологія. 2016. Вип. 17. С.
266—278. URL: http://visnyk%2Dpolitologia.mdu.in.ua/uk/visnik%2D17.pdf (Дата звернення:
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02.12.2018)
У статті представлено аналіз нормативно-правової бази, що створює правові засади для
проведення антитерористичної операції (АТО) в Україні. Автором встановлено зміни ,
внесені до українського законодавства з початку здійснення АТО з квітня 2014 року,
зокрема розглянуто положення Закону України «Про боротьбу з тероризмом», що визначає
умови здійснення АТО. У роботі встановлено основні завдання та повноваження
Антитерористичного центру при Службі безпеки України як ключового суб’єкта, що
безпосередньо здійснює боротьбу з тероризмом в Україні. Також автором проаналізовано
сутність понять «район проведення АТО», «режим у районі проведення АТО», встановлено
допустимі заходи на цій території та права осіб, залучених до операції.

23 Трофименко А. Реалізація прав внутрішньо переміщених осіб в Україні // Історико-
політичні проблеми сучасного світу. Чернівецький національний університет імені Юрія
Федьковича. 2017. № 35—36. URL: 
http://mhpi.chnu.edu.ua/index.php?journal=issues&page=article&op=view&path%5B%5D=110
&path%5B%5D=99 (Дата звернення: 02.12.2018)
У роботі автор представив аналіз проблем, що виникають при реалізації прав внутрішньо
переміщених осіб в Україні, зокрема питань отримання безоплатного тимчасового житла
та компенсації вартості зруйнованого житла, пільгових умов навчання у ВНЗ, свободи
переміщення тощо. Окрему увагу у статті приділено проблемі ефективного обліку ВПО.

24 Пашина Н. Вплив аграрних міграцій у післяреформений Донбас на формування
поліетнічності Південного Сходу України // Вісник Маріупольського державного
університету. Серія : Історія. Політологія. 2017. Вип. 18. С. 87—95. URL: 
http://visnyk%2Dpolitologia.mdu.in.ua/uk/visnik%2D18.pdf (Дата звернення: 02.12.2018)
У статті розглядається вплив аграрних міграцій у післяреформений Донбас на формування
поліетнічності Південного Сходу України. Визначено, що аграрні міграції у
післяреформений Донбас значно урізноманітнили і ускладнили етноструктуру регіону,
дуже вплинули на динаміку міжетнічних відносин Південного Сходу України в цілому.

25 Пашина Н., Булик М. Вплив промислових міграцій в пореформений Донбас на
етноструктуру регіону та регіональну ідентичність (1861 – 1900 рр.) // Вісник
Маріупольського державного університету. Серія : Історія. Політологія. 2017. Вип. 19. С.
233—242. URL: http://visnyk%2Dpolitologia.mdu.in.ua/uk/visnik%2D19.pdf (Дата звернення:
02.12.2018)
У статті розглядається вплив промислових міграцій у післяреформений Донбас на
формування поліетнічності регіону. Досліджено динаміка етноструктури регіону в процесі
формування вугільнопромислового комплексу Донбасу. Визначено, що промисловіміграції
у післяреформений Донбас значно урізноманітнили і ускладнили етноструктуру регіону,
дуже вплинули на особливості регіональної ідентичності.

26 Пашина Н., Булик М. Міжетнічні процеси в Старобільському повіті Харківської губернії в
кінці ХІХ – початку ХХ ст.: на прикладі мови // Вісник Маріупольського державного
університету. Серія : Історія. Політологія. 2017. Вип. 20. С. 291—301. URL: 
http://visnyk%2Dpolitologia.mdu.in.ua/uk/visnik%2D19.pdf (Дата звернення: 02.12.2018)
У статті розглядаються міжетнічні процеси в Старобільському повіті Харківської губернії в
кінці ХІХ початку ХІХ ст., що вплинули на формування особливостей соціально-культурного
життя у різних груп населення регіону в більш пізній період. Тривале спільне проживання,
тісні господарські та культурні звʼязки, процеси змішання різних груп українського і
російського населення справили великий вплив на формування національної
самосвідомості, розвиток спільних рис у мові, культурі. Показано, що постійне спілкування
і взаємодія, мова навчання, адміністрації, судочинства виробляли так званий суржик.

27 Грідіна І. Роль міжнародних організацій у врегулюванні конфлікту на Сході України:
потенції та реалії // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Історія.
Політологія. 2016. Вип. 17. С. 215—225. URL: 
http://visnyk%2Dpolitologia.mdu.in.ua/uk/visnik%2D17.pdf (Дата звернення: 02.12.2018)
Стаття присвячена аналізу діяльності міжнародних міжурядових організацій з точки зору

21



№ Назви статей та їх анотації
ефективного виконання своїх функцій у врегулюванні військового конфлікту на Південному
Сході України. Наголошується на проблемах міжнародних безпекових організацій
адекватно реагувати на подібні виклики, неспроможність застарілих негнучких механізмів
прийняття рішень реалізовувати міжнародно-правові норми в практичній площині.

28 Слющинський Б. Вплив етнокультурних і етноконфесійних чинників на ціннісні орієнтації
та настанови соціальних спільнот українського Приазов’я // Релігія та Соціум.
Міжнародний часопис. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2017. № 1 (25). С. 46—52. URL: 
http://en.chnu.edu.ua/wp%2Dcontent/uploads/2017/04/2017_i%2D_125_07_B.Slyuchynskyy.pdf
(Дата звернення: 02.12.2018)
У статті розглядаються етноструктура та етноконфесійні угруповання, що утворилися на
теренах українського Приазов’я. Автор досліджує чинники, які вплинули на сьогоднішній
стан віросповідання в регіоні, етнокультурні відносини, пошук ідентичностей і доводить,
що в результаті зазначених впливів відбуваються процеси структуризації масової
свідомості суспільства.

29 Слющинський Б. Вплив етнонаціонального складу населення українського Приазов’я на
формування ціннісних орієнтацій спільноти сучасного регіону // Вісник МДУ. Серія:
філософія, культурологія, соціологія. 2017. № 13. С. 131—139. URL: 
http://visnyk%2Dculturology.mdu.in.ua/uk/vipusk_13.pdf (Дата звернення: 02.12.2018)
У статті розглядаються етноструктура та етноконфесійні угруповання, що утворилися на
теренах українського Приазов’я. Автор досліджує чинники, які вплинули на сьогоднішній
стан віросповідання в регіоні, етнокультурні відносини, пошук ідентичностей і доводить,
що в результаті зазначених впливів відбуваються процеси структуризації масової
свідомості суспільства.

30 Слющинський Б. Вплив культури суспільства на інформаційну культуру // Вісник МДУ.
Серія: філософія, культурологія, соціологія. 2016. № 11. С. 146—156. URL: 
http://visnyk%2Dculturology.mdu.in.ua/uk/vipusk_11.pdf (Дата звернення: 02.12.2018)
У статті розглянута культура суспільства як рівень розвитку суспільства, який
характеризується властивими тільки певній епосі матеріальними та духовними цінностями.
Кожне суспільство, період і умови його існування, створюють відповідне ідеологічне чи
соціально-культурне спрямування свого розвитку, яке формує інформаційну культуру
регіону (країни).

31 Слющинський Б. Етнічні ідентичності в дзеркалі культури сучасного населення
українського Приазов’я // Вісник МДУ. Серія: філософія, культурологія, соціологія. 2017. №
12. С. 138—148. URL: http://visnyk%2Dculturology.mdu.in.ua/uk/vipusk_12.pdf (Дата
звернення: 02.12.2018)
У статті проаналізовані етнічні ідентичності в дзеркалі сучасної культури населення
Приазов‟я. Автор дослідив феномен ідентичності, а також чинники, які впливають на
формування характеру та рис етносів, їхні взаємовпливи та прояви акультурації і
декультурації, а також асиміляції і породження нового специфічного «приазовського типу»
суспільного етносу.

32 Слющинський Б. Міжкультурна комунікація в українському Приазов’ї: етнокультурна
конвергенція чи крос-культурний конфлікт? // Сучасні суспільні проблеми у вимірі
соціології управління: Збірник наукових праць Т. ІIІ., Вип. 4, Серія «Спеціальні та галузеві
соціології». Харків : НТУ «ХПІ», 2017. С. 17—26. URL: 
http://web.kpi.kharkov.ua/sp/wp%2Dcontent/uploads/sites/95/2016/12/Tom3v.42017.pdf (Дата
звернення: 02.12.2018)
Приазов’я. Автор досліджує чинники, що вплинули на появу нової генерації людей, їхні
взаємовідносини, сприйняття сучасності різними поколіннями, наявність чи відсутність
етнонаціональних кордонів, тобто існування етнокультурної конвергенції чи крос-
культурного конфлікту.

33 Піддубний С. Соціально-демографічні чинники формування державної сімейної політики //
Електронне наукове видання «S.P.A.C.E.». Одесса: Редакційно-видавничий відділ НДЧ
Національного університету «Одеська юридична академія». 2017. Вип. 3. С. 29—34. URL: 
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http://www.space.nuoua.od.ua/v3_2017/8.pdf (Дата звернення: 02.12.2018)
Розглядаються основні тенденції соціально-демографічного уповільнення в Україні, які
міцно пов’язані з еволюцією сімейно-шлюбних відносин на сучасному етапі
державотворення. Відзначається ступінь загрози негативних демографічних процесів:
депопуляція, старіння нації, відмова від багатодітності та порушення біоетики сімейно-
шлюбних стосунків для подальшого розвитку людського капіталу в Україні.

34 Прондзинська К. М. С. Причини конфлікту на Південному Сході України: до питання про
співвідношення внутрішніх та зовнішніх чинників // Вісник Маріупольського державного
університету. Серія : Історія. Політологія. 2016. Вип. 17. С. 241—250. URL: 
http://visnyk%2Dpolitologia.mdu.in.ua/uk/visnik%2D17.pdf (Дата звернення: 02.12.2018)
У статті розглядаються підходи вітчизняних та іноземних дослідників до визначення
внутрішніх та зовнішніх чинників, що призвели до виникнення конфлікту на Південному
Сході України. Здійснено аналіз внутрішні передумови формування суспільно-політичної
кризи, питання причинно-наслідкового зв’язку між подіями Євромайдану та збройним
конфліктом на Донбасі та вплив дій Російської Федерації, спрямованих на дестабілізацію
ситуації в Україні.

35 Патрушев В. Інтернет-ЗМІ: критерії ідентифікації // Вісник Маріупольського державного
університету. Серія : Історія. Політологія. 2016. Вип. 18. С. 288—295. URL: 
http://visnyk%2Dpolitologia.mdu.in.ua/uk/visnik%2D18.pdf (Дата звернення: 02.12.2018)
У статті проаналізовані сучасні підходи до визначення терміну «Інтернет-ЗМІ», виявлені
критерії ідентифікації ресурсу як Інтернет-ЗМІ, розглянуті особливості та специфіка
впливу Інтернет-ЗМІ на сучасну працездатну аудиторію під час та поза кризою. Окреслені
елементи інформаційного протиборства, що використовуються у сфері Інтернет-ЗМІ,
виявлені проблемні зони державної політики у сфері регулювання Інтернетресурсів.

36 Пашина Н., Пелих Г. Регіональне лідерство як стабілізуючий фактор сучасних
міжнародних відносин // Вісник Маріупольського державного університету. Серія «Історія.
Політологія». 2018. Вип. 21. С. 218—227. URL: 
http://visnyk%2Dpolitologia.mdu.in.ua/uk/visnik%2D21.pdf (Дата звернення: 02.12.2018)
У статті розглянуто підходи до визначення поняття регіонального лідера у роботах
зарубіжних та українських дослідників. Визначено основні характерні риси, які дають
можливість набуття статусу регіонального лідера. Проаналізовано вплив ролі
регіонального лідерства на розвиток глобальної політичної системи.

37 Грідіна І. Гуманітарна діяльність міжнародних неурядових організацій в Донецькій та
Луганській областях під час проведення антитерористичної операції та операції об’єднаних
сил // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: історія, політологія. Випуск
22. – Маріуполь МДУ, 2018
Стаття присвячена гуманітарній діяльності міжнародних неурядових організацій в
Донецькій та Луганській областях в умовах військового конфлікту. Визначаються
механізми та алгоритми дій надання масштабної гуманітарної допомоги міжнародними
неурядовими організаціями під час збройного протистояння. Окреслюються проблеми, з
якими стикаються МНО під час виконання гуманітарних функцій.

38 Трофименко А. Операція об’єднаних сил в Україні: політико-правові засади проведення //
Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія. 2018. Вип.
21. С. 253—259. URL: http://visnyk%2Dpolitologia.mdu.in.ua/uk/visnik%2D21.pdf (Дата
звернення: 02.12.2018)
У статті представлено аналіз політико-правових засад проведення Операції об’єднаних сил
(ООС) в Україні. Автором досліджено передумови та процес ухвалення Закону України
«Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України
над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях»,
проаналізовано його положення та значення для процесу деокупації та реінтеграції цих
територій. Встановлено основні відмінності між форматами проведення АТО та ООС,
визначено права осіб, що залучаються до проведення ООС. Розглядається поняття «зона
безпеки» та представлено режими перебування в ній, а також встановлено порядок в’їзду
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до району проведення ООС.

39 Слющинський Б., Петрушина Т. Ценностные приоритеты и реальные характеристики
трудовой жизни населения Украины // Вісник Маріупольського державного університету /
За заг. ред. д.політ.н., проф. К. В. Балабанова. Маріуполь: Видавничий центр МДУ, 2018.
Вип. 15. С. 106–119. (Серія: Філософія, культурологія, соціологія) URL: 
http://visnyk%2Dculturology.mdu.in.ua/uk/vipusk_15.pdf (Дата звернення: 02.12.2018)
У даній статті автори аналізують ціннісні характеристики соціальних практик людей, що є
невід’ємною частиною досліджування інституціонального механізму формування
соціальної поведінки. Прийнято говорити про ціннісно-нормативні системи координат, у
рамках яких здійснюються всі соціальні взаємодії. Як стверджують автори, саме слово
з’єднання «ціннісно-нормативне» підкреслює тісний зв’язок між собою цінностей і норм як
базових регуляторів поведінки (за походженням, функціональним призначенням і за
формою прояву). В реальному житті людина, як правило, орієнтується на цінності та норми
одночасно, у «нероздільнозмішаній» формі. У статті проводяться порівняльні
характеристики задоволення населення України, виконуваною роботою, грошовим
винагородженням та бажанням кар’єрного росту.

40 Слющинський Б. Роль етнокультурних та етноконфесійних чинників у формуванні
ціннісних орієнтацій населення українського Приазов’я // Вісник Маріупольського
державного університету / За заг. ред. д.політ.н., проф.. К. В. Балабанова. Маріуполь:
Видавничий центр МДУ, 2018. Вип. 15. С. 119—127. (Серія :Філософія, культурологія,
соціологія). URL: http://visnyk%2Dculturology.mdu.in.ua/uk/vipusk_15.pdf (Дата звернення:
02.12.2018)
У статті проаналізована роль етнокультурних та етноконфесійних чинників у формуванні
ціннісних орієнтацій населення сучасного українського Приазов’я. Розглянуті
етнонаціональні угрупування регіону, історичні, економічні та політичні обставини, що
сприяли їх створенню і формуванню сучасно норм поведінки та ціннісних орієнтацій, тобто
сучасного рівня культури спільноти. Автор, на підставі проведених досліджень, приходить
висновку, що: соціальні перетворення, які сьогодні відбуваються у світі в цілому, і в Україні
зокрема, викликають неоднозначні відносини у різних регіонах України, які залежать від
етнонаціонального складу населення, їхніх ціннісних орієнтацій та настанов.

41 Рябінін Є. Hungarian exogenous influence on the separatism movement in Transcarpathian
region // Стратегічні пріоритети. 2018. № 1. (46). С. 79—84. URL: 
http://sp.niss.gov.ua/articles/1577/ (Дата звернення: 02.12.2018)
Автор на основі попереднього аналізу проблеми екзогенного впливу країн на посилення
сепаратистських процесів в Україні, висловлює думку про те, що етно/сепаратистські
конфлікти мають не лише внутрішні причини для ескалації, а частіше й зовнішній вплив,
який проявляють головні актори міжнародних відносин, вирішуючи свої геополітичні
завдання або країни, що межують з Україною. Класифіковано екзогенні чинники впливу,
які найчастіще використовуються основними та впливовими акторами міжнародних
відносин для посилення своїх позицій в регіоні або в будь-якй державі. Автор проаналізував
такі складові угорського екзогенного впливу на Україну як культурна, освітня, політична,
дипломатична. Угорщина послідовно та наполегливо намагається захищати права та
інтереси українських угорців, але з кожним роком вона робить це всупереч інтересам та
територіальної цілісності України. Відносини між двома країнами погіршилися після заяв
політичних та суспільних діячів Угорщини після прийняття Україною Закону «Про освіту»
в вересні 2017 року. Автор приходить до висновку, що культурна складова екзогенного
впливу посилює чинник ідентичності та може слугувати елементом м’якої сили та
каталізації етно/сепаратистського конфлікту в країні.

42 Рябінін Є. Сепаратизм та методологія його виявлення // Вісник Маріупольського
державного університету. Серія: Історія. Політологія. 2018. № 21. С. 234—244. URL: 
http://visnyk%2Dpolitologia.mdu.in.ua/uk/visnik%2D21.pdf (Дата звернення: 02.12.2018)
Проаналізовано основні підходи до трактування поняття «сепаратизм» та «сецесія».
Виявлено основні відмінності у вищезазначених поняттях. Виявлено основні причини, які є
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каталізатором для посилення сепаратистських та сецесіоністських процесів. В цьому
контексті підкреслено, що каталізатором для сепаратистських процесів може бути будь-яка
причина, яка використовується населенням регіону, що тяжіє до відокремлення від
держави, для посилення тиску на центральну владу для отримання певного набору прав
або для створення незалежної держави. Вперше в політичному дискурсі розроблено
формулу сепаратизму, використання якої може допомогти центральній владі своєчасно
попередити прояв сепаратизму та встановити конструктивний діалог із сепаратистським
регіоном для запобігання переведення конфлікту в активну фазу її проявлення. Перелічено
основні складові, які впливають на посилення сепаратистських тенденцій в регіоні.

43 Піддубний С. Джерела формування бюджету родини в умовах суспільно-політичної кризи
2013 – 2017 рр. // Науковий вісник Львівського національного університету. 2018. Сер.:
Філософсько-політичні студії. № 16. С. 196—203. URL: 
http://www.fps%2Dvisnyk.lnu.lviv.ua/archive/16_2018/30.pdf (Дата звернення: 02.12.2018)
На основі статистичних даних розглянуто тенденції зміни співвідношення доходів
середньостатистичної сімʼї в умовах суспільно-політичної кризи 2013 – 2017 рр. визначено
місце державних трансферів у підтримці фінансової стабільності сімʼї.

44 Татай Е. Класифікація напрямів діяльності громадських організацій у контексті ризиків їх
деструктивного впливу на суспільство // Вісник МДУ. Серія: Історія. Політологія. 2018. Вип.
21. С. 244—252. URL: http://visnyk%2Dpolitologia.mdu.in.ua/uk/visnik%2D21.pdf (Дата
звернення: 02.12.2018)
У статті напрями діяльності громадських організацій класифікована за обсягом осіб, задля
яких така діяльність здійснюється та типом блага, що вона створює. Зроблений висновок,
що така класифікація виявляє напрямки діяльності, щодо яких є ризик їх використання
задля неефективного перерозподілу ресурсів у суспільстві.

Додаток 4. Анотації українською мовою монографій, що наведені у Таблиці 5
№ Назви монографій та їх анотації
1 Пашина Н. Генеза етноструктури Донбасу як фактор регіональної ідентичності Південного

Сходу України (1861 – 1900 рр.). Маріуполь : МДУ, 2017. 249 с.
У монографії досліджено процес формування регіональної ідентичності Південного Сходу
України на прикладі Донбасу (1861 – 1900 рр.). Показано, що у післяреформений період
разом з аграрним освоєнням краю та розвитком вугільно-промислового комплексу була
закладена основа регіональної ідентичності Донбасу, що виражалася у полі етнічній
специфіці регіону з особовим складом менталітету та свідомості, яка стала вагомим
фактором конструювання «регіону» як своєрідного соціально-політичного простору.

2 Стяжкіна О. Володарі часу: чому радянське (не) завершується // Радянська повсякденність:
спроба діагностики крізь призму повсякденності / Ред. кол. О. А. Коляструк (гол. ред.), Н.
В. Жмуд, Т. Р. Кароєва). Вінниця, 2017. С. 63—89.
Розглянуто передумови та причини збереженння рудиментарних пережитків радянського
минулого у сучасному українському суспільстві.

3 Балабанов К., Свєтлакова М. Сучасна партійна система Італії: політологічний аналіз.
Маріуполь : МДУ, 2017. 210 с.
Монографію присвячено аналізу сучасної партійної системи Італійської Республіки та
узагальненню практики функціонування політичної системи в контексті досвіду для
України. Систематизовано концептуальні підходи вивчення партійних систем. Досліджено
фактори, під якими йде процес трансформації партійної системи Італії. Визначені нові
якісні та кількісні показники сучасної партійної системи Італії. Розглянуто правове поле, в
рамках якого діє партійна система країни. Визначено етапи трансформації партійної
системи та їх особливості, розкрита структура, виявлено тенденції розвитку та еволюції
партійних програмних установок, характер взаємодії партій з електоратом. У контексті
трансформації партійної системи було визначено низку факторів, серед яких історичні
особливості регіонів і специфіка їх функціонування, що представляє інтерес для України.
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4 Пашина Н., Луцишин Г. Вплив національних меншин на розвиток європейської інтеграції

України // Wymiari integracji europejskiej, Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztyni,
Narodowy Uniwersytet «Politechnika Lwowska». Olsztyn-Lwow, 2017, S. 83—91.
Розглянуто роль та місце національних меншин у політичному, соціально-економічному
розвитку України й реалізації стратегії європейської інтеграції України. Доведено, що
національні общини можуть стати дієвим інструментом у процесі входження України до
ЄС.

5 Рябінін Є., Алєксєєнко І. Держава, суверенітет, національна безпека крізь призму
глобалізації. Ніжин: Видавець ПП Лисенко., 2018. 304 с.
Представлені результати комплексного теоретичного та політологічного осмислення
сутності інституту суверенітету в умовах епохи глобалізації. Автори розглядають основні
причини та механізми запобігання обмеження суверенітету держави. Аналізуються
основні підходи щодо становлення та реалізації національної безпеки держави в контексті
протистояння загрозам, з якими сьогодні стикаються практично усі країни світу.
Розглядається теоретичний аспект сепаратистських процесів в державі в контексті
основних загроз суверенітету та належному функціонуванню держави.

6 Південний Схід України в умовах суспільно-політичної кризи / За ред. К. В. Балабанова.
Маріуполь: МДУ, 2018. 390 с.
У монографії комплексно досліджено історичні, суспільно-політичні, соціокультурні
чинники, що впливали на формування цивілізаційного зламу на Південному Сході України
та визначення шляхів і перспектив її подолання та включення даного регіону у процес
формування української політичної нації як частини європейського цивілізаційного
простору. розглянуто еволюцію нормативно-правового забезпечення функціонування АТО
та ООС, вперше проаналізовано гуманітарні та інформаційні аспекти суспільно-політичної
кризи на Південному Сході України.

Додаток 5. Анотації захищених виконавцями дослідження дисертацій на здобуття наукового
ступеня доктора наук та кандидата наук, що наведені у Таблиці 7
№ Назви дисертацій та їх анотації
1 Савка О. Європеїзація регіональної політики Польщі: дис… к.політ.н.: 23.00.02. Маріуполь,

2016. 208 с.
Автор розглядає одну з важливих сфер розвитку держави, а саме регіональну політику.
Сьогодні для Європи регіональна політика є однією з важливих напрямів, оскільки усі
країни та регіони знаходяться на досить різному рівні розвитку, що суттєво знижує
можливості перспективності сталого розвитку Європейського Союзу. В епоху глобалізації
саме невелика країна або регіон може означати дуже багато, як у світовій політиці так і у
світовій економіці. Одним з яскравих прикладів регіональної політики постає політика
Польської Республіки. Саме Польщі вдалось найкраще серед країн Центрально-Східної
Європи досягти істотних результатів. Фактично реформа передбачала докорінні зміни в
системі управління та регіонального розвитку країни в цілому, а також децентралізацію
влади. Основною метою була повна передача владних повноважень на місця. Зміни
територіального поділу країни прискорили перехід країни на «європейські рейки» і
фактично відповідали європейській системі NUTS. У роботі проаналізовано принципи,
механізми, інструменти регіональної політики, її роль у забезпеченні гармонійного та
пропорційного розвитку всередині ЄС. Вивчено переваги і недоліки проведення
регіональної політики в Польщі та в цілому в ЄС та можливості імплементації досвіду в
Україну.

2 Іванець Т. Трансформація партійної системи Японії: дис… к.політ.н.: 23.00.02. Маріуполь,
2018. 222 с.
Дисертацію присвячено аналізу трансформаційних процесів в партійній системі Японії у
2009 – 2017 роках. Охарактеризовано основні теоретичні підходи до вивчення партійних
систем. Досліджено існуючі типології партійних систем та партій. Вивчено взаємозвʼязок
між партійною та виборчою системами країни. На основі узагальнення досвіду науковців
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розроблено власний підхід до визначення понять «партійна система» та «політична
партія». Досліджено рівень наукової розробки та джерелознавчу базу питання
трансформації партійної системи Японії. Класифіковано основні наукові доробки та
джерела з досліджуваної проблеми. На основі аналізу ключових методів та підходів
наукового пізнання, сформовано методологічну базу дослідження. Охарактеризовано
партійну систему Японії напередодні виборів до Палати Представників 2009 року.
Визначено та систематизовано основні чинники, які вплинули на її формування.
Проаналізовано нормативно-правові акти, які склали правову базу діяльності політичних
партій. Вивчено їх специфіку, основні поправки, які вносилися до цих законів, причини та
передумови, які сприяли їх прийняттю. Зʼясовано характерні особливості японської
партійної системи у 2009 році та досліджено передумови розвитку у ній трансформаційних
процесів. Визначено фактори, під впливом яких відбувалася трансформація партійної
системи Японії. Проаналізовано політичні програми ключових парламентських партій
Японії та особливості їх еволюції як прояв трансформаційних процесів. Охарактеризовано
якісно нові правопопулістські партії, досліджено передумови їх виникнення, визначені їх
характерні особливості та вплив, який вони здійснювали на японську партійну систему.

Додаток 6. Короткий зміст (анотації) досліджень за грантами, що наведені у Таблиці 8
№ Назви досліджень за грантом та їх анотації
1 Еразмус+ КА2 586281-EPP-1-2017-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP «Rethinking Regional Studies: The

Baltic-Black Sea Connection» («Переосмислення регіональних досліджень: Балто-
Чорноморський зв’язок»)
Мета проекту «Переосмислення регіональних досліджень: Балто-Чорноморський зв’язок» –
сприяти розвитку вищої освіти в Україні та допомогти університетам відповідати найвищим
освітнім стандартам шляхом впровадження міжнародної магістерської освітньої програми.
Програма орієнтована як на українських, так і на іноземних студентів, чиї академічні
інтереси або практична діяльність тісно пов’язані з Балтійським та/або Чорноморським
регіонами.

2 Конкурс ім. Івана Виговського Інституту Східної Європи Варшавського університету (2017
р.)
https://studium.uw.edu.pl/nagrodystaze/nagroda%2Dim%2Diwana%2Dwyhowskiego/laureaci%2
Dnagrody%2Dim%2Diwana%2Dwyhowskiego/?fbclid=IwAR074L9wnLokAxSttQlFohurfsFw1SjD
fwreYPbwbFHEJvhwDnOzT_geZ2w
Гранд передбачав 4-місячне стажування у двох польських університетах: Католицькому
Університеті Любліна (2 місяці - грудень 2017 – січень 2018 рр.) і Університеті Вармії і
Мазур (Ольштин, 2 місяці – червень-липень 2018 р.).

Керівник дослідження ___________________ К.В. Балабанов
МП (ініціали, прізвище)
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