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Рух за громадянські права під керівництвом Мартіна Лютера Кінга та інших став 

незамінним каталізатором прийняття двох безпрецедентно важливих законів. Закон 1964 

року про громадянські права і Закон 1965 року про виборчі права, нарешті, твердо 

встановили юридичну рівність афроамериканців. Їх було прийнято почасти завдяки 

структурним перетворенням в американській політиці, в тому числі несподіваному 

підвищенню сильного Президента південця, котрий виступав за громадянські права і 

допоміг подолати сили, що блокували попередні закони такого типу. 

Історичний досвід афроамериканців завжди буде унікальним. Але конкретне 

забезпечення виборчих прав на федеральному рівні надало чорношкірим американцям 

інструменти, що їх іммігранти та інші меншини давно застосовують для віднайдення і 

здійснення Американської мрії. У Сполучених Штатах реальна політична влада належить 

виборцям. Завдяки голосуванню і з плином часу правова і політична рівність 

афроамериканців принесли досягнення майже у всіх сферах життя[4.ст.70]. 

Хоч американці продовжують стикатися з расовими проблемами, тепер ці проблеми 

принципово відрізняються від тих, якими займалися Тергуд Маршалл, Мартін Лютер Кінг 

і рух за громадянські права. Хоча сучасні питання не менш нагальні, вони водночас 

свідчать і про справжній прогрес, досягнутий за минулі десятиліття. 

Перемога Обами - один із критеріїв прогресу, якого добилась країна. Іншим 

критерієм - звичайно, найважливішим з усіх - є становлення, не в останню чергу серед 

молодих американців, яким належить будувати майбутнє країни, широкого і глибокого 

консенсусу у питанні про те, що ганебна історія рабства, сегрегації і перепон повинна 

стати спадком минулого. 

Список використаної літератури: 

1. Кинг М. Л. Есть у меня мечта... Избранные труды и выступления / М. Л. Кинг. - 

М: НАУКА, 1970. - 225 с. 

2. Аптекер Р. М. История афро-американцев: современная эпоха. / Р. М. Аптекер. - 

М: Прогресс, 1975. - 280 с. 

З.Заславський Д. О. Нариси історії північноамериканських штатів XVIII - XIX ст. / Д. 

О. Заславський. - М, 1931. 

4. Фрідмен М. Д. 4. Нарешті вільні: рух за громадянські права у США / Майкл Джей 

Фрідмен. - Вашингтон: Бюро міжнародних інформаційних програм., 2008. 

5. Иванов Р. Авраам Линкольн и Гражданская война в США / Р. Иванов.. - 462 с. - 

(История США в лицах). 

Євроінтеграційні процеси: створюємо уніфікований інтерактивний галузевий 

сайт 

Товкач І. - магістрант Національного технічного університету України “Київський 

політехнічний інститут” 

Науковий керівник: кандидат технічних наук, доцент - Піддубний В. 

При стрімкому розвитку комп’ютерних (електронних) засобів оброблення 

інформації, невід’ємною складовою цього процесу є проникнення їх у всі сфери 

життєдіяльності людини, зокрема, в архівну галузь. Інформатизація і запровадження нових 

ефективних технологій - це стратегічний напрям, що має покращити якість та ефективність 

діяльності архівістів, внаслідок чого пришвидшиться доступ користувачів до архівної 

інформації. 

Серед пріоритетів роботи Державної архівної служби України (ДАСУ), зазначимо 

необхідність розширення доступу до архівної інформації за допомогою впровадження 

інформаційно-комунікаційних технологій, щоб в такий спосіб наблизити діяльність 
архівних установ до сучасних потреб громадянського суспільства та мати можливість 



164 

створювати інформаційні ресурси, які будуть інтегровані у світовий інформаційний 

простір. 

На вимогу ДАСУ центральні, галузеві та державні архіви областей створили власні 

сайти, в наслідок чого значно збільшився доступ громадськості до архівної інформації, що, 

в цілому, сприяло підвищенню якісного показника в діяльності цих архівів. Проте архівні 

відділи райдержадміністрацій, міських рад, трудові архіви міст та районів), переважно 

взагалі не мають власних сайтів, окремих сторінок на сайтах райдержадміністрацій та 

міських рад. Саме тому вони залишаються осторонь розбудови інформаційного 

суспільства в Україні [1]. 

Непереборною силою на шляху створення та підтримки офіційних сайтів в таких 

установах, особливо в сучасних складних фінансових умовах, є відсутність можливості 

мати в своєму штаті відповідного спеціаліста, а самостійне створення сайту та його 

наповнення даними за допомогою CMS (Content Management System - систем управління 

контентом), таких як Joomla, eZ Publish, XOOPS (безкоштовних), або Бітрікс, AMO CMS і 

Site Sapiens (платних), також не набуло поширення з ряду причин (в основному, через 

складність для архівістів опанувати роботу з ними). 

Така ситуація спонукає впровадження в архівну галузь дипломного проекту 

«Розробка структури та програмного забезпечення універсального галузевого 

інтерактивного сайту». У результаті створено комплексне рішення для генерації сайтів 

неспеціалістами за допомогою оригінальної інформаційної технології для сайтобудування, 

яка дає можливість розвивати локальний і глобальний галузевий інтернет-проект за 

допомогою розробленого модулю взаємодії з спеціалізованою CMS - одним з функціоналів 

інформаційно-комунікаційної системи «ПОЛІДАР» [2], робота якої базується на 

паралельній обробці лінійних ірраціональних даних алгоритмами рекомбінації (від чого й 

походить її назва). 

CMS інформаційно-комунікаційної системи «ПОЛІДАР» містить необхідне для 

створення сучасного веб-проекту: організація довільної структури сайту, керування 

контентом (створення сторінок та розділів, публікація новини, статей, каталогів), 

отримання звітів про відвідування, оцінка ефективності викладеної інформації 

користувачами, організація служби зворотнього зв’язку на сайті, забезпечення 

функціонування пошукових алгоритмів і багато іншого. 

Модуль взаємодії з спеціалізованою CMS інформаційно-комунікаційної системи 

«ПОЛІДАР», включає також і модуль задання профілю, за допомогою котрого CMS може 

бути автоматично налаштованою на тематичну специфіку будь якої галузі. Ця система 

реалізована на основі «хмарних обчислень» і розташована в «хмаринці» (тобто, це типовий 

представник SAAS-технології). Модуль взаємодії з нею, зокрема, з її функціоналом - 

спеціалізованою CMS, розміщується на спеціалізованому хостінгу на віртуальному сервері 

VPS і забезпечує синхронізацію зв’язку з системою «ПОЛІДАР». На даному хостінгу 

розміщується також й контент сайту, що створюється. 

Користувач, який отримує доступ до даної технології, в модулі задання профілю 

вибирає галузь, до якої буде відноситись сайт що створюється, та заходить до CMS, в якій 

вже всі розділи автоматично налаштувались на тематику галузі, яка вибрана. Тепер 

залишається наповнити сайт необхідними даними. Ефективність даної технології та її 

якісну складову забезпечує модуль задання профілю, до якого завантажується у 

спеціальній формі комплект тематичних даних для наповнення всіх шаблонів необхідними 

атрибутами, в результаті чого уніфікований універсальний сайт CMS - перетворюється на 

сайт, який орієнтований на конкретну галузь, тому важливим є фахове формування даних 

для такого комплекту. 

Уніфікований сайт архівної установи має чотирнадцять розділів, доступ до котрих 

забезпечують відповідні кнопки, які розміщуються з лівої сторони від основного поля 

відображення інформації. Дизайн сайту виконаний в стилі hi-tech в сіро-синіх тонах, кожен 

з розділів несе конкретне функціональне та змістовно-тематичне навантаження. 
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Таким чином, сайт, створений за допомогою запропонованої технології, містить 

необхідні функціонали й інструменти, потрібні архівній установі для якісного 

інформування громадськості про свою діяльність та про послуги, які можна отримати при 

звернення до неї. Крім того, такий сайт забезпечує користувачам зручні 

високотехнологічні способи доступу до архівної інформації, і є простим в обслуговуванні, 

не потребує допомоги комп’ютерних спеціалістів, тобто маловитратний - що важливо в 

сучасних умовах (оплачувати потрібно лише інтернет-доступ та хостінг). 

За допомогою розробленої технології для створенню сайту, на даний час вже 

згенеровано шістдесят два сайти для архівних установ Київської області, які в своїй 

переважній більшості активно функціонують, а отриманий досвід дозволяє стверджувати, 

що створення сайтів архівами в усіх куточках України відтепер - реальна справа і все 

залежить лише від ініціативи керівництва архівів. 
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Актуальність даної теми полягає у тому, що боротьба з контрабандою, тобто 

незаконним переміщенням чи предметів через митний кордон України, та 

взаємопов’язаними з нею корупцією, відмивання злочинних доходів і тіньовою 

економікою залишаються надзвичайно актуальними для нової влади і суспільства в 

цілому. 

У теорії кримінального права не дістали однозначного і остаточного вирішення 

питання про об’єкт, предмет і місце контрабанди в системі кримінальних норм; які схожі 

дії повинні становити адміністративний чи кримінальний проступок, а які злочини; 

способи вчинення контрабанди тощо[1, с. 281]. 

Контрабанда - це є переміщення товарів через митний кордон України поза митним 

контролем або з приховуванням від митного контролю, яке вчинене у великих розмірах. 

Також до контрабанди відноситься незаконне переміщення історичних та культурних 

цінностей, отруйних, сильнодіючих, вибухових речовин, радіоактивних матеріалів, зброї 

та боєприпасів (крім гладкоствольної мисливської зброї та бойових припасів до неї). Саме 

таким чином визначає контрабанду стаття 201 Кримінального кодексу України (КК) [2, с. 

88]. За такі дії, в тому числі за контрабанду стратегічно важливих сировинних товарів, 

щодо яких законодавством встановлено відповідні правила вивезення за межі України, 

передбачено кримінальну відповідальність у виді позбавлення волі на строк від трьох до 

семи років з конфіскацією предметів контрабанди. 

Якщо ті самі дії вчинені за попередньою змовою групою осіб або особою, раніше 

судимою за злочин, передбачений цією статтею КК, покарання — позбавлення волі на 

строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією предметів контрабанди та з 
конфіскацією майна. 
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