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СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
ІСПАНІСТИКИ В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ 

 

 

В статті висвітлюються, аналізуються та систематизуються наукові здобутки 
українських істориків, сферою наукових інтересів яких є історія Іспанії з метою вияв-
лення прогалин в дослідженнях. Зокрема, наголос зроблено на дослідниках і їх послідов-
никах, з центрами у Донецьку (до подій серпня 2014 р.), Вінниці та Львові, і на поодино-
ких дослідженнях в містах і вузах. Автор акцентує увагу на тому, що осередками ста-
новлення іспаністики історичного напрямку в Україні були вузи у Донецьку і Вінниці на 
чолі з Ольгою Павлівною Іванницькою та Юрієм Григоровичем Бєловоловим. Щодо перс-
пектив розвитку іспаністики, то автор наполягає на тому, що вони ґрунтуються на 
ідейних засадах самих науковців і не занадто обнадійливі. 
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Саме Ю. Бєловолов та О. Іваницька, які 

почали працювати в даному напрямку ще за 

часів СРСР, заклали підґрунтя для розвитку 

іспаністики в Україні, оскільки спочатку самі 

досліджували різні аспекти історії Іспанії, а 

згодом долучали до цієї роботи інших нау-

ковців. Окремо варто згадати Асоціацію Іс-

паністів України, яка функціонує з 2009 р. і 

поєднує іспаністів багатьох напрямків: літе-

раторів, перекладачів, філологів, істориків, 

політологів. Президентом Спільноти є Олек-

сандр Вікторович Пронкевич – спеціаліст з 

історії іспанської літератури. Відтак, в статті 

аналізуються напрямки досліджень україн-

ських іспаністів, їх різнонаправленість та 

глибина. Автор прийшов до висновку, що 

українська іспаністика історичного спряму-

вання знаходяться на початковому етапі роз-

витку і кількість досліджень є мінімальною. 

Наша українська держава є молодою, до 

того ж обтяжена спадщиною радянською 

науки (трактування будь-якої держави через 

призму ідеології, відкинення політології як 

необхідної і самостійної науки і т.д.) тому і 

різні сфери її науки є більш або менш розви-

нутими, а іноді знаходяться на етапі станов-

лення. Останнє можна стверджувати і про 

українську іспаністику, зокрема її історич-

ний напрямок, оскільки, хоча в даному на-

прямку наявні окремі дослідження, говорити 

про значні досягнення істориків зарано. Са-

ме висвітлення проблем і досягнень україн-

ської іспаністики з метою аналізу її стану та 

формулювання її перспектив на майбутнє 

характеризують актуальність дослідження. 

Відтак, наступні дослідники висвітлювали 

такі аспекти історії Іспанії: сутність і особ-

ливість франкістського режиму – О. Івани-

цька, робітничий рух на Кубі – Ю. Бєлово-

лов, лібералізм у суспільно-політичному 

житті Іспанії другої половини XIX століття – 

Б. Чума, постфранкістський період в історії 

Іспанії – В. Годлевська, внутрішня політика 

франкістського режиму – Ю. Павлишена, 

громадянська війна та політика «невтручан-

ня» у неї з боку інших держав – М. Коннова, 

проблема Гібралтару у внутрішній і зовніш-

ній політиці Іспанії – О. Лук’янов, Ю. Ко-

щій, Н. Лесіва, колоніальна політика Іспанії 

в Африці – В. Шелюто, європейська політика 

Ф. Франко та сучасна зовнішня політика Іс-

панії – А. Хмель, сутність та причини баск-

ського сепаратизму в Іспанії, його особливо-

сті – Н. Олійник, період правління Короля 

Іспанії Хуана Карлоса та зовнішня політика 

Іспанії на початку ХХІ ст. – Л. Матлай. 

Розпочнемо аналіз із наукових здобутків 

доктора історичних наук, професора О. Іва-

ницької – історика-іспаніста, знаного і на 

батьківщині, і за кордоном. Вона досліджує 

історію Іспанського Королівства в ХХ ст. 

Темами її досліджень були і політичний ре-

жим в Іспанії за Ф. Франко і за Прімо де Рі-

вери. З 1982 р. (з перервою) працює у Вінни-
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цькому педагогічному університеті. У 2000-

2006 рр. вона працювала завідуючим кафед-

рою міжнародних відносин Київського між-

народного університету, але повернулася до 

Вінниці де працює на кафедрі всесвітньої 

історії Донецького національного універси-

тету імені Василя Стуса. На сьогодні вона є 

авторкою наукових монографій, навчальних 

посібників та статей і є одним з фундаторів 

сучасної вітчизняної наукової школи іспаніс-

тики. 

Такі монографії дослідниці, як «Альфонсо 

ХІІІ – король парадоксів» (2006 р.), «Франко – 

каудильйо Іспанії» і такі статті як: «Типологія 

та особливості диктатури генерала М. Прімо 

де Рівери в Іспанії (1923-1930 роки) в кон-

тексті європейських тоталітарно-авторитар-

них політичних систем», «Політичний розви-

ток франкістської Іспанії. 1939-1975 рр.» [1] 

характеризують її як дослідника, який біль-

ше позитивно, ніж негативно, ставиться до 

явища диктатури, зокрема диктатури Франко 

та Прімо де Рівери та дослідника, який вико-

ристовуючи в своїй роботі праці радянських 

ідеологів (І. Еренбурга, І. Майського й  

М. Мещерякова) не підпала під їх вплив та 

радянську пропаганду. Окрім позитивного 

ставлення в роботах автора також помічаємо 

прагнення виправдати Ф. Франко та його 

політику. Загалом, дослідниця також висвіт-

лює перебіг подій в 1936-1939 рр. Приміт-

ним є той факт, що не тільки історія Іспанії є 

її об’єктом дослідження, але і її політичний 

розвиток. 

Щодо біографії Альфонсо ХІІІ, яка вийш-

ла друком у 2006 р., то видання розраховане 

на різнобарвне коло читачів. Велика кіль-

кість посилань, повноцінний фактичний ма-

теріал, логічна структура викладу забезпе-

чують відповідність книги науковому стилю 

[2]. Книга є ґрунтовним дослідженням історії 

Іспанії та династії Бурбонів з часу Реставра-

ції і до мирної, демократичної Квітневої ре-

волюції 1931 р. Через долю короля Альфон-

со ХІІІ авторка простежила занепад та кризу 

конституційно-монархічних інституцій Іспа-

нії, проаналізувала реалії цієї країни часів 

Другої республіки та з’ясувала передумови 

громадянської війни 1936-1939 рр. 

Окрім власних наукових здобутків, дослі-

дниця також направляє інших науковців. 

Зокрема, вона керувала науковим дослі-

дженням М. Коннової (назва захищеної ди-

сертації – «Громадянська війна в Іспанії 

(1936-1939 роки): історіографія», Київ, 2004), 

Ю. Павлішеної («Внутрішня політика фран-

кістського режиму в Іспанії. 1939-1975 рр.», 

Київ, 2007). Науковим керівником О. Івани-

цька виступила також у В. Годлевської («Пе-

рехід від авторитаризму до демократичного 

суспільства Іспанії» (1960-1982 роки», Київ, 

2006). Відтак, тематика досліджень О.П. Іва-

ницької зачіпає ХХ ст. Напрацювання є до-

сить ґрунтовними і спираються на великий 

за обсягом фактологічний матеріал. 

Однією з її послідовників є В. Годлевська. 

На сьогодні вона є кандидатом історичних 

наук, викладає у Вінницькому національно-

му технічному університеті має близько  

50-ти наукових та науково-методичних праць 

[3]. Сферою наукових інтересів дослідниці є 

демократичні процеси у світі, мова, історія 

та культура Іспанії. Більшість її праць прис-

вячені різноманітним аспектам історії Іспанії 

другої половини ХХ ст., зокрема ролі кон-

ституційної монархії в іспанському суспільс-

тві, висвітленню процесу реформування фі-

нансової та соціальної систем в Іспанії, сфе-

ри туризму у 80-90-х рр. ХХ ст. і т.д. Напри-

клад, у статті «Реформування правоохорон-

них органів Іспанії в умовах консолідації 

демократії» (2011 р.) автор дослідила рефор-

мування правоохоронних органів та висвіт-

лила процес формування нової поліцейської 

системи, створення необхідної правової бази 

та механізму її реалізації. В. Годлевська роз-

крила тему статті за допомогою аналізу ве-

ликого кола документів іспанською мовою 

(зокрема, королівських декретів) та з опорою 

на інформацію з іспанської преси про впро-

вадження реформ [4]. 

Загалом, аналізуючи наукові надбання до-

слідниці, автор прийшов до висновку, що 

досліджуючи історію Іспанії після смерті  

Ф. Франко, В. Годлевська прагнула висвіт-

лити всі аспекти змін, що відбувалися в краї-

ні: в сфері церковно-державних відносин, 

економічних, соціальних, сфері туризму і 

освіти, господарстві, малого і середнього 

бізнесу, фінансових інститутів, звернула ува-

гу на роль інституту монархії в суспільстві. 

Поза її увагою не залишилася і роль парла-

менту в консолідації демократичного режи-

му в Іспанії (1982-1996 рр.), вибори до Кор-
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тесів 1982 р., місце та роль опозиції на пер-

шому етапі демократизації іспанського сус-

пільства (1975-1978 рр.). Щодо сфери куль-

тури і мистецтва Іспанії, то дослідниця ви-

світлила особливості розвитку іспанської 

літератури в поставторитарний період, зок-

рема в умовах утвердження демократії. В 

цьому напрямку дослідницею висвітлено 

основні напрямки розвитку літератури, розг-

лянуто творчість відомих іспанських пись-

менників, досліджено діяльність літературних 

товариств та літературних журналів, проана-

лізовано державну політику в літературній 

сфері. Також В. Годлевська опікувалася дос-

лідженням особливостей розвитку театраль-

ного мистецтва в Іспанії в умовах утверджен-

ня демократії, тенденціями розвитку іспансь-

кої архітектури, становленням нового іспан-

ського кіно, особливостями розвитку образо-

творчого мистецтва в Іспанії і т.д. 

Відтак хронологічними рамками дослі-

джень В. Годлевської є також ХХ ст., зокрема 

його друга половина, але сфера наукових ін-

тересів значно ширше за О. Іваницьку. Тобто, 

якщо сфери наукових інтересів О. Іваницької 

історія і внутрішньополітичне життя країни, 

то сфери наукових інтересів В. Годлевської – 

історія, внутрішньополітичне життя та куль-

тура Іспанії. 

Ще одним послідовником О. Іваницької є 

М. Коннова [5]. На сьогодні М. Коннова – 

кандидат історичних наук, старший викладач 

кафедри всесвітньої історії Вінницького 

державного педагогічного університету імені 

Михайла Коцюбинського. Сферою її науко-

вих інтересів є Громадянська війна в Іспанії 

1936-1939 рр. та її місце у вітчизняній та за-

рубіжній історіографії. У своєму дисертацій-

ному дослідженні авторка стверджує, що 

історіографія іспанської війни (власне іспан-

ська, радянська, західна в цілому) до остан-

нього часу мала виражену ідеологічну зоріє-

нтованість: прореспубліканську або профра-

нкістську і що в залежності від ідеологічних 

пріоритетів історики виробили типологію 

конфлікту. Для марксистів – це «національ-

но-революційна війна іспанського народу 

проти фашистських загарбників», для фран-

кістських дослідників – «національно-патріо-

тична війна», «хрестовий похід проти безбо-

жників і комуністів». У сучасній західно-

європейській та американській історіографії 

прийнятий термін «громадянська війна в 

Іспанії 1936-1939 років», який позбавлений 

духу конфронтації [6]. Таке дослідження і 

його висновки є особливо важливими для 

аналізу і висвітлення подій, які сьогодні від-

бувається на сході України, адже М. Коннова 

стверджує, що при дослідженні конфлікту і 

його характеристиці має місце ідеологія. 

Тобто в залежності від того, хто знаходиться 

при владі і яку ідеологію сповідує, аналізу-

ються і характеризуються будь-які події в 

державі, відсутня об’єктивність. А відтак, це 

заважає об’єктивному аналізу подій, їх при-

чинам і призводить до непередбачуваних 

наслідків. Отже, дослідження М. Коннової 

висвітлюють період Громадянської війни в 

Іспанії 1936-1939 рр. та особливості її висві-

тлення різними науковими школами: радян-

ською, американською та європейською. 

Ю. Павлішена [7], яка досліджує внутрі-

шню політику франкістського режиму в Іс-

панії в 1939-1975 рр. також є послідовником 

О. Іваницької. Зокрема, наукові доробки цієї 

дослідниці висвітлюють внутрішню політику 

франкістського режиму. У своїй кандидатсь-

кій дисертації авторка здійснила комплексне 

дослідження внутрішньої політики Іспанії 

франківського періоду (1939-1975 рр.), її 

етапів і особливостей, провела системний 

аналіз наукових доробок дослідження фран-

кістського періоду (радянських, сучасних 

вітчизняних, російських і іспанських, науко-

вців), дослідила хронологічні межі, періоди-

зацію та юридично-правовий аспект внутрі-

шньої політики франкістського режиму, ви-

значила закономірності, особливості корекції 

пізнього франкізму у політичній, соціальній, 

економічній сферах. 

Як вже було зазначено раніше, до подій 

травня 2014 р. одним з центрів розвитку іс-

паністики в Україні був Донецьк. Яскравим 

представником є доктор історичних наук, 

професор Юрій Григорович Бєловолов. Він 

свого часу досліджував колоніальну політи-

ку Іспанії за Карла ІІІ, робітничий рух на 

Кубі в середині ХХ ст., а згодом і політичну 

систему сучасної Іспанії [8]. Варто зазначи-

ти, що активність даного дослідника з науко-

вої точки зору припала ще на час існування 

СРСР а вже після його розпаду, Ю. Бєлово-

лов в більшості виступав як науковий опо-

нент у дослідників, які захищали свої дисер-

http://godlevska.vk.vntu.edu.ua/file/23d2e0af4ac3f41f7528676b04449ac0.pdf
http://godlevska.vk.vntu.edu.ua/file/23d2e0af4ac3f41f7528676b04449ac0.pdf
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тації на іспанську тематику. Зокрема, він 

виступав як перший опонент на захисті кан-

дидаських дисертацій у М. Коннової, В. Год-

левської, А. Хмель та Т. Жолонко (напрямок 

політології). 

У 1990-і рр. коло наукових досліджень 

Юрія Григоровича, як зазначалося, розши-

рюється, охоплюючи, окрім іберо-американ-

ської тематики, історію Іспанії. Його дослі-

дження були пов’язані з Центром досліджень 

Наваррського університету Іспанії (м. Памп-

лона). Ю. Бєловолов виступав на чотирьох 

Світових конгресах іберо-американістів «Єв-

ропейська культура» (1992-2002). На сьогод-

ні він є автором понад 100 публікацій, в тому 

числі 5 монографій, кілька підручників. Ві-

льно володіє іспанською мовою, що підтвер-

джується його виступами іспанською мовою 

на Світових конгресах іберо-американістів  

та Конгресах іспаністів України (зокрема в 

2011 р., м. Донецьк). У 1992 р. заснував та 

очолив регіональне товариство дружби 

«Україна-Іспанія», яке довгий час підтриму-

вало культурні та наукові зв’язки з кількома 

іспанськими університетами та Королівсь-

ким домом Іспанії. З 2001 р. він є членом 

Міжнародної асоціації іспаністів а у вересні 

2011 р. був одним із засновників вже згада-

ної Асоціації іспаністів України. 

Якщо ж аналізувати його наукові здобут-

ки, варто звернути увагу на той факт, що до 

1990 р. він опікувався тою науковою темою, 

яка була цікавою радянському керівництву, 

наприклад, тема його кандидатської стосу-

ється іноземних монополій на Кубі в 30-ті рр. 

та виступів трудящих проти антиімперіаліс-

тичних сил, а тема докторської дисертації 

звучить як «Робочий клас Куби у боротьбі за 

єдність демократичних антиімперіалістичних 

сил (1925-1952 рр.)» [9]. Таким чином, не-

зважаючи на розгалужену джерельну базу, 

адже Юрій Григорович перебував на Кубі і 

збирав там інформацію для свого досліджен-

ня, тема була сформульована дуже заідеоло-

гізовано. А вже в сучасній Україні його те-

матика була розширена і змінила свій ак-

цент, оскільки заідеологізованість тематики 

зникла. 

Іберо-американською тематикою в Доне-

цьку опікувався доктор історичних наук, 

професор А.В. Бредіхин [10]. Коло його нау-

кових досліджень, окрім іншого, включає 

формування та еволюцію пероністського 

режиму в Аргентині. 

Варто згадати і про дослідження аспірант-

ки кафедри міжнародних відносин і зовніш-

ньої політики Донецького національного 

університету (Вінниця) І.Ю. Темірової [11], 

яка опікується імміграційною політикою 

Португалії та Іспанії та моделлю розселення 

українців в цих країнах. Зокрема, у статті 

«Порівняльний аналіз структурної інтеграції 

українських іммігрантів Португалії та Іспа-

нії» досліджуються чинники державного 

рівня інтеграції українських іммігрантів у 

Португалії на відміну від Іспанії. Автор 

стверджує, що її центральною складовою є 

стабільність працевлаштування у Португалії 

порівняно з Іспанією. Варто зазначити, що 

автор спирається на широку джерельну базу 

та дослідження іспанських науковців в да-

ному питанні. 

Наступним представником іспаністики До-

нецького національного університету, який 

опікується іспанською тематикою, зокрема 

питанням Гібралтару у зовнішній і внутріш-

ній політиці Іспанії є Н.О. Лесіва [12]. Так, у 

статті «Проблема Гібралтару в контексті від-

носин Великої Британії та Іспанії (1960 – 

2010 рр.)» авторка проаналізувала еволюцію 

проблеми Гібралтару в контексті іспано-

британських відносин другої половини ХХ – 

початку ХХІ ст., її історичні витоки. Актуа-

льність даного дослідження визначається ана-

лізом іспанських й британських стратегій ви-

рішення суперечки щодо гібралтарської про-

блеми та висвітлено вплив Європейського со-

юзу у вирішенні цього питання. Дослідження 

цього молодого автора на разі триває. 

Також в Донецькому національному уні-

верситеті захистила кандидатську дисертацію 

з історії представник іберо-американського 

напрямку І.І. Лаврова [13]. Тема її дослі-

дження: «Соціальна політика в Аргентині в 

умовах неоліберальної моделі розвитку (90-ті 

роки XX століття)», керівником її роботи був 

призначений Ю. Бєловолов, про якого ми 

згадували раніше. 

Наступним центром розвитку іспаністики 

в Україні можна назвати Київ, оскільки там 

також розвивають даний історичний нап-

рям. Зокрема, варто назвати два прізвища: 

О.П. Лук’янов та Ю.В. Кощій. Обидва нау-

ковці висвітлюють проблему Гібралтару у 
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міжнародних відносинах та зовнішній політиці 

Іспанії. Щодо О. Лук’янова [14], то він захис-

тив кандидатську дисертацію на тему «Про-

блема Гібралтару у зовнішній політиці Іспанії, 

1963-1985 рр.» у 2003 р. і працює на кафедрі 

нової та новітньої історії зарубіжних країн 

Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. В дисертації О. Лук’янов 

на основі аналізу широкого кола джерел дос-

лідив політику Іспанії у напрямку врегулю-

вання проблеми Гібралтару у 1963-1985 рр. 

До його досягнень слід віднести виявлення 

внутрішньополітичних і зовнішньополітич-

них чинників, що впливали на процес фор-

мування та реалізації політики Іспанії в да-

ному напрямку. Автор наголошує, що іспан-

ські політики маніпулювали темою Гібрал-

тару для відволікання іспанців від економіч-

них проблем країни. Вагомим результатом 

дослідження стало висвітлення ролі міжна-

родних організацій (ООН, НАТО, ЄС) у вре-

гулюванні питання та економічний аспект 

проблеми. 

Розширила та надала темі Гібралтару осу-

часненої постановки Юлія Володимирівна 

Кощій [15]. Її дослідження «Проблема Гіб-

ралтару в міжнародних відносинах (1956-

2006 рр.)», яке було завершено в 2011 році, 

охоплює період 50 років. Не зважаючи на 

переваги даної роботи, слід зауважити, що 

період в 50 років є занадто великим для ди-

сертаційного дослідження, оскільки це може 

завадити його глибині. Також, науковому 

загалу авторка представила у 2008 р. статтю 

щодо ролі Гібралтару у планах Німеччини в 

роки Другої світової війни. В даній статті 

була висвітлена наявна необхідність з боку 

Німеччини захоплення британської колонії 

Гібралтар, що могло посприяти встановлен-

ню абсолютного панування у Західному Се-

редземномор’ї країн гітлерівської коаліції. 

Наступне українське місто, яке може пох-

валитися декількома істориками, які дослі-

джують історію Іспанії, є культурний і нау-

ковий центр України місто Львів. Найбільш 

відомим дослідником тут вважається Богдан 

Петрович Чума [16] – доцент кафедри світо-

вої історії нового і новітнього часу Україн-

ського католицького університету з 2012 р. У 

жовтні-грудні 2002 р. і в жовтні-грудні 2006 р. 

він був стипендіатом Міністерства закор-

донних справ і співробітництва Королівства 

Іспанії (стипендія MAEC-AECI) при Мад-

ридському університеті Комплютенсе. При-

кметною діяльність Б. Чуми є тому, що він 

окрім викладацької діяльності зосередив 

свою увагу на відкритті і функціонуванні 

Центру Іберійських студій при Українському 

католицькому університеті, співпрацюючи з 

викладачами і науковцями Польщі та Іспанії, 

розширюючи українсько-іспанські наукові 

контакти. В межах Іберійських студій студе-

нти мають змогу ознайомитися з іспанським 

і польським тлумачення і баченням іспансь-

кої історії. Наприклад, в 2015 р. відбулася 

зустріч студентів і викладачів УКУ з Хосе 

Луїсом Орелья Мартінесом, який прочитав 

лекцію «Іспанія Франко» [17]. 

Сферою наукових інтересів Б. Чуми є  

сучасна національна ідентичність іспанців, 

історія Іспанії другої половини ХІХ ст., роз-

виток лібералізму в Іспанії в ХІХ ст. Зокрема 

у статті «Динаміка національної ідентичності 

сучасної Іспанії та її відображення в іспансь-

кій історіографії» [18] дослідник аналізує 

характер та стан національної ідентичності 

Іспанії на сучасному етапі її розвитку. Він 

робить висновок, що на цьому етапі націона-

льна ідентичність Іспанії залишається неви-

значеною, і в її основі, як і раніше, лежать 

два взаємовиключних проекти, а суперечки 

довкола національної ідентифікації можуть 

бути повчальними для інших держав, які 

проходять шлях від авторитарного режиму 

до демократії. Відтак, тематика досліджень 

Б. Чуми знаходиться на межі історії, культу-

рології та політології, набуваючи ознак су-

часного міждисциплінарного підходу захід-

ноєвропейського дослідження. 

Дослідником, який поглиблений у дослі-

дження сутності, причин і можливих наслід-

ків розвитку баскського націоналізму, є На-

зар Олійник. Цей науковець на разі проживає 

в Польщі, але отримав освіту у Львові. Най-

більш відомими його працями в Україні є 

«Чи повстане незалежна Країна Басків?» та 

«За еускаді, за її волю»: етнополітичний 

конфлікт в країні басків у баченні українсь-

ких праворадикалів» [19]. Другу статтю ав-

тор присвітив висвітленню стереотипів щодо 

етнічного та політичного конфлікту в Країні 

Басків з погляду Українського радикального 

правого крила. Основну увагу він сфокусу-

вав на ролі басків у дискурсі сучасного укра-
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їнського націоналізму та сприйняття Басксь-

кої реальності з точки зору української істо-

рії. Відтак, основною темою досліджень Н. 

Олійника є баскський націоналізм та його 

теоретики. 

У Львівському університеті бізнесу і пра-

ва працює к. і. н. Л.С. Матлай [20]. Сфера її 

інтересів знаходиться на межі історії і полі-

тології, оскільки більшість статей присвяче-

но висвітленню політичного стану, суспіль-

но-політичних поглядів відомих політиків та 

держслужбовців, участі Іспанії в міжнарод-

них організаціях. Зокрема у її статті «Участь 

Іспанії в ООН в 1955-2015 рр.». аналізуються 

умови вступу Іспанії до ООН, її діяльність як 

непостійного члена Ради Безпеки ООН у 

1969-70, 1980-1981, 1993-1994 і 2003-2004 

роках, участь у численних миротворчих місі-

ях, включаючи Афганістан, Східний Тимор, 

Ліван, Косово та Гаїті. Автор наполягає, що 

така активність Іспанії призвела до чергово-

го обрання монархії непостійним членом 

Ради Безпеки терміном на два роки, почина-

ючи з 1 січня 2015 до 31 грудня 2016 р. [21] 

У статті про Ану Паласіо – голову Міністерс-

тва закордонних справ Іспанії у 2002-2004 рр. 

автор акцентувала увагу на сильних та слаб-

ких рисах особистості очільниці дипломати-

чного відомства [22]. 

Цікавою і вчасною є стаття Л. Матлай що-

до значення нової іспанської партії «Podemos» 

(«Ми зможемо»). Авторка наголошує, що 

перемога на травневих виборах 2014 р. до 

Європейського парламенту нової партії 

«Podemos» (заснованої у січні 2014 р.), стала 

політичною сенсацією і кинула виклик більш 

ніж тридцятирічній монополії двох провід-

них партій парламентської монархії – На-

родної партії та ІСРП. У статті розглянуто 

історію становлення партії «Podemos», осно-

вні напрями її діяльності, програмні докуме-

нти. З’ясовано, що стрімкий злет на політич-

ну арену лівої партії радикалів став можли-

вим через розчарування іспанців політикою 

традиційних партій, корумпованість полі-

тичної еліти, жорсткі економічні заходи [23]. 

Поодинокі дослідження історії Іспанії мож-

на виявити і в інших містах України, зокрема 

в Харкові і Миколаєві. Так, прагнення Іспанії 

зберегти за собою колоніальні володіння в 

Африці проаналізував і висвітлив В. Шелюто 

[24], пояснюючи це не лише економічними 

мотивами, але й прагненнями захистити  

південні кордони. Дослідник зазначає, що 

іспансько-марокканський Феський дого-

вір 1969 р. поклав край іспанській колоніа-

льній присутності в Іфні. Але не бажаючи 

втратити цю територію, іспанські правлячі 

кола спочатку гальмували процес її деколо-

нізації, а потім пішли на згоду, яка не враху-

вала прагнень значної частини народу Захід-

ної Сахари до створення незалежної країни. 

Згодом це стало однією з причин серйозного 

конфлікту в регіоні. Відносини Іспанії з її 

північно-африканськими володіннями буду-

валися за принципом геополітичної єдності 

Європи та Африки. При цьому Іспанії відво-

дили роль «рятівника» європейського конти-

ненту від комуністичної експансії, що загро-

жувала, на думку іспанських політиків, «з 

півдня більше, ніж зі сходу». Таким чином, 

Іспанія та її володіння в Африці мали стати 

водорозділом, який розмежовував сферу 

впливу двох світових систем. 

В Миколаєві історію Іспанії ХХ ст. дослі-

джує А. Хмель [25]. Тема її наукових інте-

ресів обмежується на даний момент другою 

половиною ХХ та початку ХХІ ст. Як вже 

згадувалось раніше, осередком розвитку іс-

паністики в Україні (при чому всіх напрям-

ків) є Асоціація іспаністів України, яка була 

заснована 2009 р. щорічно проводить Кон-

греси з метою поширення іспанської мови, 

культури й історії в Україні. З ініціативи 

Асоціації кожного року проводиться Конгрес 

іспаністів України, на якому дослідники зби-

раються для презентацій власних наукових 

досягнень у галузі іспаністики: філологи, 

методисти, літератори, історики. Завжди на 

Конгресах присутні науковці з Іспанії, 

Польщі, відкривають Конгрес – або посол 

Іспанії в Україні або інші повноважні особі 

Іспанського Посольства в Україні. 2010 р. 

Конгрес було проведено у Харкові, 2011 р. – 

в Донецьку, 2012 – у Севастополі, 2013 р. – у 

Львові, 2014 р. – у Дніпропетровську, в 2015 – 

в Миколаєві, в 2016 – у Кам’янець-Поділь-

ському. Головою Асоціації є доктор філоло-

гічних наук, професор Олександр Вікторо-

вич Пронкевич. 
Замість висновку, варто зазначити, що 

єдиних критеріїв для систематизації всіх ви-
щезгаданих досліджень немає, тому поділ 
буде досить умовним. Зокрема, О. Іваницька 
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та її послідовниці: В. Годлевська, Ю. Павлі-
шена, М. Коннова – висвітлюють період 
франкізму та його трансформацію, починаю-
чи з Громадянської війни і завершуючи фор-
муванням сучасної політичної системи Іспа-
нії. Дослідники з Донецьку на чолі з Ю. Бє-
ловоловим опікуються іберо-американською 
тематикою та зовнішньою політикою Іспанії, її 
імміграційною політикою. Історики-іспаністи 
з Києва досліджують питання Гібралтару як 
в політиці Іспанії так і його місце в міжнаро-
дних процесах. Львівяни, з одного боку  
(Б. Чума та Н. Олійник), досліджують гли-
бинні суспільно-історичні процеси, які впли-

вають на формування та динаміку націона-
льної ідентичності іспанців та на розуміння 
сутності баскського націоналізму, а з друго-
го (Л. Матлай), – зовнішню політику Іспанії 
в другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. 
Відтак, прогалин в українській іспаністиці 
безліч, адже легше перерахувати теми, по 
яким написали дослідження, ніж перерахува-
ти самі прогалини. Що ж до перспектив роз-
витку іспаністики на сучасному етапі – вони 
не представляють обнадійливої перспективи, 
адже ґрунтуються на інтересах і уподобан-
нях самих науковців і не стимулюються з 
боку держави. 
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THE ATTITUDE AND PROSPECTS OF ISPANISTYKY IN INDEPENDENT UKRAINE 

 

The article highlights are analyzed and systematized scientific achievements of Ukrainian historians Research 

interests which is the history of Spain in order to identify gaps in research. In particular, emphasis on researchers and 

their followers, with centers in Donetsk (before the events in August 2014), Vinnitsa and Lviv, and individual studies in 
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cities and universities. The author emphasizes that the centers of formation ispanistyky historical trend in Ukraine were 

universities in Donetsk and Vinnitsa led by Olga Pavlovna Ivannytskaya and Yuriy Grigorovich Belovolov. As for the 

prospects of ispanistyky, the author insists that they are based on the ideological basis of most scientists and not 

encourage. 

It Y. Belovolov and O. Ivannytska who started work in this direction in the USSR laid the foundation for the 

development ispanistyky in Ukraine, as the first most studied various aspects of the history of Spain, and later to extend 

their work of other scientists. We should also mention Ispanistiv Ukraine Association, which operates from 2009 and 

combines ispanistiv many areas: writers, translators, linguists, historians and political scientists. Is president of the 

Alexander Pronkevych – a specialist in the history of Spanish literature. 

Thus, the article examines research areas Ukrainian ispanistiv their differing vectors and depth. The author 

concluded that the Ukrainian ispanistyka historical trends are at an early stage of development and the amount of 

research is minimal. 
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