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Чупрій Л. Рецензія на монографію «Українська культура...

української держави на сучасному етапі. 
На наше переконання, сьогодні ми ма-
ємо забезпечити культурне та духовне 
державотворення України  – перехід до 
домінування духовних, громадянських і 
політичних цінностей, інтересів людини 
і суспільства, принципів моральної, від-
критої та відповідальної політики, висо-
кого професіоналізму й відданості, всьо-
го того, що можна назвати служінням 
народу і Батьківщині. 

Враховуючи сказане вище, можна 
зробити висновок, що, завдяки обрано-
му авторським колективом підходу, мо-
нографія є дуже багатоплановою, бага-
тий фактологічний матеріал спонукає до 
подальших досліджень, зумовлює акти-
візацію творчої думки її читачів. Слід та-
кож відзначити досконалу редакторську 
працю в монографії, цілком науковий 
стиль викладу матеріалу.

Монографія привертає увагу не 
лише своєю фундаментальністю, комп-
лексністю, а й певними особливостями. 
По-перше, високим теоретико-методо-
логічним рівнем, значним поглибленням 

досліджуваної тематики. По-друге, 
комплексним, різнобічним розглядом 
проблем. По-третє, глибокою обумов-
леністю наукових і прикладних аспек-
тів досліджуваних проблем, органічним 
взаємозв’язком теорії і практики. Зокре-
ма, в останніх її розділах є чіткі вказівки 
на те, які управлінські дії потрібні для 
вирішення визначених проблем. 

Підсумовуючи, слід зазначити, що 
монографія «Українська культура: циві-
лізаційний вибір» є ґрунтовним і бага-
тогранним дослідженням сутнісних за-
сад української культури, яке відкриває 
нові глибини і закладає нові горизонти 
у дослідженні даної проблематики, дає 
широкий простір для фахових дискусій 
серед науковців.

Леонід ЧУПРІЙ 
доктор політичних наук, 

кандидат філософських наук, 
доцент кафедри соціології 

та політології НАУ, 
директор Центру соціально-

політичних досліджень «Генеза»

АГРЕСІЯ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ 
В ЦЕНТРІ УВАГИ ВЧЕНИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО 

ІНСТИТУТУ УКРАЇНОЗНАВСТВА
Агресія Російської Федерації проти 

України супроводжується дезінформа-
цією, що має характер цілеспрямованої, 
системної, добре фінансованої держав-
ної політики. Нещодавно Президент 
України відзначив, що козирем Путіна 
є брехня [4]. У сучасних інформаційних 
потоках неправдиві й неточні історії такі 
значні, що НАТО і Європейський Союз 

створили спеціальні відділення для ви-
явлення і спростування дезінформації, 
зокрема, заяв з Росії [5].

Відтак Україна мусить протиставити 
потужному потоку кремлівської брех-
ні правдиві факти, власну ідеологію та 
неупереджену аналітику. З огляду на 
це та на доручення Кабінету Міністрів 
України №48637/1/1-15 від 9.12.2015  р. 
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щодо виконання Постанови Верховної 
Ради України «Про державну підтрим-
ку публікацій наукових, освітніх та до-
слідницьких програм, спрямованих на 
висвітлення об’єктивної та достовірної 
інформації щодо агресії Російської Фе-
дерації проти України» Державний фонд 
фундаментальних досліджень оголосив 
у березні 2016  р. відповідний конкурс 
(«Ф 72 на ґрантову підтримку публікацій 
наукових та освітніх розробок, спрямо-
ваних на висвітлення об’єктивної та до-
стовірної інформації щодо агресії Росій-
ської Федерації проти України») [2].

Науковці Науково-дослідного інсти-
туту українознавства розробили та по-
дали у квітні 2016 р. два конкурсних на-
уково-дослідних проекти. Проекти мали 
відповідати тематичному спрямуванню 
конкурсу, їх оцінювали за актуальність 
і новизну, наукову кваліфікацію керів-
ників проекту і наукового колективу [3]. 
Заявки науково-дослідних проектів та їх 
технічні завдання пройшли незалежну 
експертизу відповідно до Закону Укра-
їни «Про наукову і науково-технічну 
експертизу» та відповідно до Положен-
ня про проведення конкурсів наукових 
проектів Державного фонду фундамен-
тальних досліджень України [3].

Один із поданих НДІУ проектів ви-
явився серед п’яти проектів-переможців 
та одержав фінансування. Його назва: 
«Історичні передумови та сучасні сус-
пільні наслідки агресії Російської Феде-
рації проти України» (англ.: «Historical 
background and contemporary social 
consequences of the Russian Federation’s 
aggression against Ukraine»).

Керівниками проектів-переможців 
є відомі науковці авторитетних уста-
нов: Гарань О. В., Національний універ-
ситет «Києво-Могилянська академія» 

(«Трансформації суспільних настроїв в 
умовах протидії агресії Росії на Донбасі: 
регіональний вимір»); Верменич  Я.  В., 
Інститут історії НАН України («Фено-
мен порубіжжя Донбасу і Криму в долі 
України»); Сергійчук  В.  С., Київський 
національний університет імені Тара-
са Шевченка («Український Крим»); 
 Дрига І. М., Інститут сходознавства імені 
А. Ю. Кримського НАН України («Істо-
рія України (турецькою мовою)»).

Розробниками й виконавцями на-
уково-дослідної роботи «Історичні пе-
редумови та сучасні суспільні наслідки 
агресії Російської Федерації проти Укра-
їни» є працівники відділу історичних 
студій та відділу української етнології: 
д.і.н. Гай-Нижник  П.  П. (керівник про-
екту), д.і.н. Залізняк  Л.  Л., к.і.н. Крас-
нодемська  І.  Й., к.і.н. Фігурний  Ю.  С.,       
н.с. Чирков  О.  А. Творчий колектив 
складається переважно з дослідників, 
які мають досвід наукового осмислення 
суспільних проблем, зокрема, тих, що 
постають сьогодні та існували в минуло-
му у взаємовідносинах між українським 
та російським суспільствами (зокрема, 
їхнім світоглядним та цивілізаційним 
протистоянням), що гостро проявили-
ся у кримській регіональній, донецькій 
та луганській обласних територіальних 
частинах України у процесі розпаду 
СРСР та природному усамостійненні 
українського соціуму в усіх сферах його 
буття від часу відновлення державної са-
мостійності України. До виконання НДР 
колектив має право залучити на безо-
платній основі інших науковців України 
та зарубіжжя. 

Науковий доробок, на який спира-
ються виконавці дослідження, склада-
ється з десятків праць, опублікованих 
у період незалежності України. Доктор 
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Гай-Нижник П., Чирков О. Агресія Російської Федерації...

історичних наук П. Гай-Нижник плідно 
працює за науковим напрямком «Укра-
їна ХХ–ХХІ століть: демократичні цін-
ності, національні та державотворчі 
проблеми». У частині його праць роз-
глянуто питання, що відповідають темі 
НДР, наприклад, у таких: «Культура як 
основа «м’якої сили» держави Україна 
в контексті підвищення її зовнішньо-
політичного авторитету»1, «Україно-
знавство як комплекс знань про Україну 
та чинник сучасної гуманітарної полі-
тики і системи національної безпеки»2, 
«Українознавство як чинник концеп-
ту «м’яка сила» і системи національної 
безпеки»3, «Національні інтереси, націо-
нальні цінності та національні цілі як 
структуроформуючі чинники політики 
національної безпеки»4, «Прісна спрага 
замореного «підросійського» Криму»5, 
«Спрага-спрага-спрага… Чи вдасть-
ся Кримському півострову вирішити 
проблему прісної води без України?»6, 

1 Гай-Нижник П. П., Чупрій Л. В. Культура як осно-
ва «м’якої сили» держави Україна в контексті під-
вищення її зовнішньополітичного авторитету  / 
П. Гай-Нижник // Гілея. – 2013. – Вип. 79 (№12). – 
С. 266 – 269.
2 Гай-Нижник  П. Українознавство як комплекс 
знань про Україну та чинник сучасної гумані-
тарної політики і системи національної безпеки / 
П. Гай-Нижник // Українознавство: концептуаль-
ні та теоретико-методологічні основи розвитку. – 
К., 2015. – C. 207–221.
3 Гай-Нижник П. Українознавство як чинник кон-
цепту «м’яка сила» і системи національної безпе-
ки / П. Гай-Нижник // Українознавчий альманах. – 
Вип.16. – Київ; Мелітополь, 2014. – С. 234 – 241.
4 Гай-Нижник П., Чупрій Л. Національні інтереси, 
національні цінності та національні цілі як струк-
туроформуючі чинники політики національної 
безпеки / П. Гай-Нижник // Гілея. – 2014. – Вип. 84 
(№5). – С. 465 – 471.
5 Гай-Нижник П. Прісна спрага замореного «під-
російського» Криму / П. Гай-Нижник // Час і події 
(Чикаго, США). – 2014. – №45. – 6 листопада. 
6 Гай-Нижник  П. Спрага-спрага-спрага… Чи 

«Реінтеграція Криму та послаблення 
кримської регіональної проросійської 
ідентичності в контексті реалізації дер-
жавної політики національної безпеки 
України»7, «Формування загальнонаціо-
нальної ідентичності українців в контек-
сті сучасних викликів»8, «Роль та місце 
українознавства у новітньому науково-
му просторі та його значення в гумані-
тарній політиці держави і системі націо-
нальної безпеки»9, а також у монографії 
«Час на зміни»10.

Зазначену проблему в окремих роз-
ділах висвітлено також у колективній 
монографії «Українознавство: концеп-
туальні та теоретико-методологічні 
основи розвитку», що була випущена 
науковцями відділу історичних сту-
дій НДІУ під керівництвом П.  Гай-
Нижника11.

вдасться Кримському півострову вирішити 
проблему прісної води без України? / П.  Гай-
Нижник // Дзеркало тижня. – 2014. – № 41. – 7–14 
листопада. – С. 1,12.
7 Гай-Нижник  П. Реінтеграція Криму та послаб-
лення кримської регіональної проросійської іден-
тичності в контексті реалізації державної політи-
ки національної безпеки України / П. Гай-Нижник 
// Гілея. – 2015. – Вип.103 (№12). – С. 333 – 339.
8 Гай-Нижник П., Чупрій Л. Формування загально-
національної ідентичності українців в контексті 
сучасних викликів / П. Гай-Нижник, Чупрій Л. // 
Гілея. – 2015. – Вип. 101 (№10). – С. 474 – 481.
9 Гай-Нижник П. Роль та місце українознавства у 
новітньому науковому просторі та його значення 
в гуманітарній політиці держави і системі націо-
нальної безпеки / П. Гай-Нижник // Українознав-
ство. – 2015. – № 1. – С. 53 – 60.
10 Гай-Нижник П. Час на зміни (політична публі-
цистика та інтерв’ю за 2010–2013 рр.) / П.  Гай-
Нижник. – К., 2013. – 258 с.
11 Українознавство: концептуальні та теорети-
ко-методологічні основи розвитку  /  П.  П.  Гай-
Нижник (керівник проекту), Т. А. Бевз, О. Є. Гомо-
тюк, С. І. Губський, Я. С. Калакура, А. М. Киридон, 
І. Й. Краснодемська, В. Т. Лазарєва, А. Ю. Санчен-
ко, О.  М.  Склярова, Л.  К.  Токар, Д.  В.  Толочко, 
Л. В. Чупрій, О. Б. Ярошинський. – К., 2015. – 504 с. 
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Частину досліджуваних в НДР про-
блем раніше розглядав доктор історич-
них наук Л. Залізняк, що видно з текстів 
його наукових та публіцистичних праць: 
«Походження українського народу»12, 
«Україна в Російській імперії»13, «Від 
склавинів до української нації (На-
вчальний посібник)»14, «Примара 
федералізації»15, «Україна між сходом 
і заходом: про витоки і суть російсько-
української війни 2014 р.»16.

Науково-популярну книгу «Укра-
їна між сходом і заходом…» автор ви-
дав для учасників АТО та всіх, хто ціка-
виться історією російсько-українського 
конфлікту. Вона містить статті з історії 
російсько-українських відносин, які 
розкривають думку автора про глибин-
не підґрунтя сучасного цивілізаційного 
конфлікту між Європою та Євразією на 
землях України: «Війна 2014  р. за сво-
єю суттю є цивілізаційним конфліктом 
між Європою і Азією, між великими 
людськими спільнотами з принципово 
різними ментальностями, культурними 
традиціями, духовними цінностями, це 
війна між європейською та євразійською 
цивілізаціями» [1].

У багатьох працях кандидата історич-
них наук Ю. Фігурного (індивідуальних, 
колективних та у співавторстві) висвіт-
лено чимало питань, що дотичні до теми 
12 Залізняк Л. Л. Походження українського наро-
ду / Л. Залізняк. – К.: Бібліотека українця, 1996. – 
80 с.
13 Залізняк  Л.  Л. Україна в Російській імперії / 
Л. Залізняк. – К.: Бібліотека українця, 1994. – 126 с.
14 Залізняк Л. Л. Від склавинів до української нації 
(Навчальний посібник) / Л. Залізняк. – К.: Бібліо-
тека українця, 1997. – 256 с.
15 Залізняк Л. Л. Примара федералізації / Л. Заліз-
няк // Україна молода. – Київ, 2005. – 21 січня.
16 Залізняк  Л.  Л. Україна між сходом і заходом: 
про витоки і суть російсько-української війни 
2014 р. / Л. Залізняк. – К.: Шлях, 2014. – 168 с.

НДР: «Історичні витоки військової куль-
тури українського козацтва»17, «Історич-
ні витоки українського лицарства: Нари-
си про зародження і розвиток козацької 
традиційної культури та національне 
військове мистецтво в українознавчо-
му вимірі»18, «Козацькі збройні виступи 
20-х – 30-х  рр. ХVІІ  ст. як дієвий чин-
ник українського етнодержавотворен-
ня в українознавчому вимірі»19, «Роман 
Шухевич – становлення національного 
героя»20, «Україна – етнос. Науковий по-
нятійно-термінологічний словник-до-
відник з етнологічних та дотичних до 
них проблем українознавства»21, «Укра-
їнський геополітичний словник»22, 
«Український етнос у просторі й часі. 
Науковий бібліографічний довідник 
(2005–2008)»23. Необхідність протисто-
яти новітній експансії Росії засобами 
українознавства автор обґрунтовував у 
статті «Українознавство – дієвий чинник 
17 Фігурний  Ю.  С. Історичні витоки військової 
культури українського козацтва / Ю. Фігурний. – 
К., 1999. – 124 с.
18 Фігурний Ю. С. Історичні витоки українського 
лицарства: Нариси про зародження і розвиток 
козацької традиційної культури та національне 
військове мистецтво в українознавчому вимірі / 
Ю. Фігурний. – К., 2004. – 308 с.
19 Фігурний Ю. С. Козацькі збройні виступи 20-х – 
30-х  рр. ХVІІ  ст. як дієвий чинник українського 
етнодержавотворення в українознавчому вимірі / 
Ю. Фігурний. – К.: ННДІУВІ, 2012. – 144 с.
20 Фігурний  Ю.  С. Роман Шухевич – становлен-
ня національного героя / Ю.  Фігурний.  – К.: 
 ННДІУВІ, 2011. – 160 с.
21 Україна – етнос. Науковий понятійно-терміно-
логічний словник-довідник з етнологічних та до-
тичних до них проблем українознавства / НДІУ. 
Авт.: Фігурний  Ю.С., Чирков  О.А. та ін.  – К., 
2006. – 224 с.
22 Український геополітичний словник / Авт. кол.: 
Крисаченко  В.С. та ін.  – К.: МП «Леся», 2010.  – 
531 с.
23 Український етнос у просторі й часі. Науковий 
бібліографічний довідник (2005–2008) / Укладачі: 
Чирков О. А., Фігурний Ю. С. – К., 2008. – 406 с.
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у боротьбі з агресивно-неоімперіаліс-
тичним «Русским миром»24.

До кола праць кандидата історич-
них наук І. Краснодемської, на які вона 
спирається як на методологічну осно-
ву та знання, дотичні до тематики НДР, 
належать, зокрема, такі: «Внесок вчених 
діаспори в розроблення теорії та мето-
дології українознавства»25, «Системний 
підхід як неодмінна умова наукового 
самопізнання українського народу»26, 
«Українознавчі студії діаспори»27.

Серед опублікованих праць на-
укового співробітника О.  Чиркова, що 
предметно найбільше перетинаються з 
НДР, є такі: «Втрачені землі»28, «Етнічна 
будова людності України та її територі-
альних частин»29, «Зросійщення – най-
більша загроза існуванню українського 

24 Фігурний  Ю. Українознавство – дієвий чин-
ник у боротьбі з агресивно-неоімперіалістичним 
«Русским миром» / Ю.  Фігурний // Бандерівські 
читання. Матеріали перших та других Бандерів-
ських читань / Упор. Т. Бойко, Ю. Сиротюк. – К. – 
Івано-Франківськ: Місто НВ, 2015. – С. 184 – 192.
25 Краснодемська І. Внесок вчених діаспори в роз-
роблення теорії та методології українознавства / 
І.  Краснодемська // Українознавство: концепту-
альні та теоретико-методологічні основи розви-
тку. – К.: МП «Леся», 2015. – С. 89 – 115.
26 Краснодемська І. Системний підхід як неодмін-
на умова наукового самопізнання українського 
народу / І.  Краснодемська // Українознавство: 
концептуальні та теоретико-методологічні осно-
ви розвитку. – К.: МП «Леся», 2015. – С. 143 – 152.
27 Краснодемська І. Й. Українознавчі студії діаспо-
ри. Монографія / І.  Краснодемська.  – К., 2011.  – 
368 с.
28 Чирков О. Втрачені землі / О. Чирков // Україна 
просторова в концепційному окресленні Степана 
Рудницького. Монографія.  – К.: Українська Ви-
давнича Спілка, 2003. – С. 131–141.
29 Чирков О. Етнічна будова людності України та 
її територіальних частин / О. Чирков // Україна – 
Етнос. Збірник наукових праць з етнологічних та 
дотичних до них проблем українознавства.  – К., 
2006. – С. 121 – 177.

народу»30, «Історія України та етнічна 
будова її людності: взаємна зумовленість 
розвитку в ХХ ст. (національний та за-
гальносвітовий виміри)»31, «Національ-
на безпека України крізь призму сучас-
них тенденцій розвитку етнічної будови 
української нації»32, «Центр ваги поро-
сійщених українських мас пересувається 
на Донбас (Російщення українців Доне-
цької і Луганської областей за 13 років – 
від початку 1989  р. до кінця 2001  р. за 
статистичними даними)»33, «Чи віднов-
лять народи України втрачену чисельну 
перевагу в Криму?»34.

НДР здійснюється з метою виявлен-
ня й осмислення історичних передумов 
та сучасних суспільних наслідків агре-
сії Російської Федерації проти України 
2014–2016 років, оприлюднення резуль-
татів дослідження у наукових та науко-
во-публіцистичних працях.

Дослідження спрямоване на роз-
в’язання загальної проблеми подолання 
30 Чирков  О. Зросійщення – найбільша загроза 
існуванню українського народу / О.  Чирков // 
Українці: світова нація перед викликами ХХІ сто-
ліття: збірка статей конференції. – К.: Смолоскип, 
2006. – С. 343 – 364.
31 Чирков О. Історія України та етнічна будова її 
людності: взаємна зумовленість розвитку в ХХ ст. 
(національний та загальносвітовий виміри) / 
О. Чирков // Українознавство. – 2011. – №1 (38). – 
С. 202 – 208.
32 Чирков  О. Національна безпека України крізь 
призму сучасних тенденцій розвитку етнічної 
будови української нації / О. Чирков // Україно-
знавчий альманах. – Вип. 2. – К., 2010. – С. 71 – 74.
33 Чирков  О. Центр ваги поросійщених україн-
ських мас пересувається на Донбас (Російщення 
українців Донецької і Луганської областей за 13 
років – від початку 1989 р. до кінця 2001 р. за ста-
тистичними даними) / О. Чирков // Українознав-
ство. – 2005. – №1. – С. 225 – 228.
34 Чирков  О. Чи відновлять народи України 
втрачену чисельну перевагу в Криму? (Сучас-
ні та можливі майбутні зміни етнічної будови 
людності Кримського півострова) / О. Чирков. – 
К., 2006. – 40 с.
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негативних наслідків агресії Російської 
Федерації проти України, підвищен-
ня рівня національної безпеки. Дослі-
дження є важливим компонентом для 
розв’язання проблем нижчого ієрархіч-
ного рівня: 1) млявості (повільності) на-
укового осмислення агресії Російської 
Федерації проти України 2014–2016 
років сучасними засобами українознав-
ства; 2) недостатнього використання на-
укового інструментарію україно знавства 
для виявлення, характеристики, систе-
матизації сучасних суспільних наслідків 
агресії Російської Федерації проти Укра-
їни 2014–2016 років; 3)  незабезпеченос-
ті найвищих органів державної влади 
України експертною українознавчою 
оцінкою історичних передумов та сучас-
них суспільних наслідків агресії Росій-
ської Федерації проти України, а також 
концепційним баченням шляхів, напря-
мів і стратегії реінтеграції анексовано-
го Росією Криму й окупованих частин 
Донецької та Луганської областей, за-
побігання ескалації російської атаки на 
Україну.

НДР передбачає комплексне осмис-
лення історичних передумов, причин і 
наслідків російської агресії проти Укра-
їни. Виконавці прагнуть зробити на-
уково обґрунтовану оцінку передумов 
та наслідків агресії Російської Федерації 
проти України у комплексному вимірі: 
1) історичному, 2) етнодемографічному, 
3)  гуманітарному, 4)  геополітичному, 
5) національної безпеки тощо.

НДР виконується за два етапи: 1. Іс-
торичні передумови агресії Російської 
Федерації проти України 2014–2016  рр. 
(червень – вересень 2016  р.); 2.  Сучас-
ні суспільні наслідки агресії Російської 
Федерації проти України 2014–2016  рр. 
(жовтень – грудень 2016 р.).

Основні очікувані результати НДР:
1.  Наукове осмислення сучасними 

засобами українознавства історичних 
передумов агресії Російської Федерації 
проти України 2014–2016 років.

2. Виявлення, характеристика й сис-
тематизація сучасних суспільних наслід-
ків агресії Російської Федерації проти 
України 2014–2016 років науковим ін-
струментарієм українознавства.

3.  Концепція шляхів, напрямків та 
стратегії реінтеграції анексованого Ро-
сією Криму та окупованих частин Доне-
цької й Луганської областей.

4. Концепція та стратегія превентив-
ного запобігання ескалації російської 
(і не тільки) атаки на суспільний розви-
ток та державну незалежність і перспек-
тиви зміцнення системи національної 
безпеки України, зокрема у соціогумані-
тарній сфері.

Впровадження одержаних результа-
тів у суспільну практику відбуватиметь-
ся таким чином:

1) опублікування колективної моно-
графії «Історичні передумови та сучасні 
суспільні наслідки агресії Російської Фе-
дерації проти України 2014–2016 років»;

2)  опублікування адресованої Ка-
бінету Міністрів України, Верховній 
Раді України, Президенту України, Раді 
націо нальної безпеки і оборони Укра-
їни експертно-аналітичної доповіді 
«Історичні передумови та сучасні сус-
пільні наслідки агресії Російської Феде-
рації проти України: проблеми оптимі-
зації державного управління та системи 
націо нальної безпеки»;

3)  оприлюднення статей та інших 
праць у періодичних наукових виданнях 
та у веб-ресурсах.

У монографії йтиметься про істо-
ричні корені імперської політики Росії 
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проти України; етноструктурний вимір 
причин та наслідків агресії Російської 
Федерації проти України; так званий 
(рос.) «Русский мир» як важливий чин-
ник гібридної війни супроти України й 
українців; роль української діаспори в 
протистоянні України російській агресії; 
гуманітарні наслідки агресії Російської 
Федерації проти України; наслідки агре-
сії Російської Федерації у світлі забез-
печення національної безпеки України 
тощо.

Виконавці НДР сподіваються на при-
наймні часткове використання одержа-
них результатів у практиці державного 
управління України. Результати дослі-
дження будуть корисними для широких 
кіл української і світової громадськості, 
експертам та органам державної влади 
(для розробки шляхів і методів оптимі-
зації державного управління та системи 
національної безпеки).

Запропоновані українознавцями 
експертно-аналітичні рекомендації для 
державних органів влади та широкого 
загалу допоможуть мінімізувати наслід-
ки російської неоімперської інвазії та 
сприятимуть консолідації українського 
громадянського суспільства навколо ідеї 
інноваційної демократичної правової не-
залежної соборної Української держави.

Опубліковані праці і матеріали від-
повідатимуть критеріям наукової об-
ґрунтованості, актуальності та суспільної 
значущості, положенням українського 
законодавства щодо пріоритетності на-
прямків наукових досліджень, зокре-
ма: визначеним у Законі України від 
11.07.2001 р. №2623-ІІІ та у Постанові 
КМУ від 17.09.2011 р. №942 щодо дослі-
дження проблем розвитку особистості, 
суспільства, демографії та соціально-еко-
номічної політики, які мають сприяти 

сталому поступу суспільства і Української 
держави; зазначеним у Законі України 
від 12.10. 2010  р. №2519-17 (щодо пріо-
ритетності напряму «Фундаментальні 
наукові дослідження з найбільш важли-
вих проблем розвитку науково-технічно-
го, соціально-економічного, суспільно-
політичного, людського потенціалу для 
забезпечення конкурентоспроможності 
України у світі та сталого розвитку сус-
пільства і держави»).

На виконання НДР науковці НДІУ 
подали до друку низку аналітичних 
праць, зокрема: «Кримське питання: на-
гальні проблеми національної безпеки 
у гуманітарній сфері» (П.  Гай-Нижник. 
«Гілея». – 2016. – Вип. 113 (№10)); «Шля-
хи і перспективи адаптації вимушених 
переселенців з тимчасово окупованих 
територій Донецької і Луганської облас-
тей» (П. Гай-Нижник. «Гілея». – 2016. – 
Вип.  114  (№11)); «Історичні витоки та 
цивілізаційні передумови російсько-
української війни 2014−2016 рр.» (Л. За-
лізняк. «Українознавство». – 2016. – №3); 
статтю «„Русский мир“ – важливий чин-
ник агресії Російської Федерації супро-
ти України й українців» (Ю.  Фігурний. 
«Українознавство». – 2016. – №3).

На першому етапі виконання НДР 
зроблено науково обґрунтовану оцінку 
історичних передумов агресії Російської 
Федерації проти України у комплексно-
му вимірі, розроблено робочий варіант 
пропозицій щодо подолання наслідків 
агресії Російської Федерації та запобі-
гання її у майбутньому. З’ясовано, що зо-
внішні та внутрішні причини агресії РФ 
проти України становлять складну сис-
тему старих і нових складників. Важли-
вими чинниками комплексу історичних 
передумов російської агресії 2014 р. є по-
зитивні для України зміни у відносинах 
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з країнами Європи й Північної Америки, 
наявність експансійних прагнень (зо-
крема, доктрини «Російського світу») у 
Російської Федерації, послаблення обо-
роноздатності та національної безпеки 
України у період президентства В. Яну-
ковича та одразу після його втечі до РФ.

Триває підготовка Міжнародної 
науково-практичної конференції «Ро-
сійська окупація і деокупація України: 
історія, сучасні загрози та виклики сьо-
годення», співорганізатором якої є тим-
часовий творчий колектив. Конференція 
відбудеться 11 листопада 2016 р. у Києві. 
Українознавці НДІУ працюють в оргко-
мітеті конференції (П.  Гай-Нижник) та 
Експертній комісії при оргкомітеті.

Конференція працюватиме за таки-
ми напрямами:

1.  Історичні витоки та паралелі ро-
сійської агресії проти України (історія 
російської окупації).

2.  Російська Федерація як держава-
агресор та спонсор міжнародного теро-
ризму: геополітичний вимір.

3. Російсько-українська війна: сучас-
ні виклики та шляхи зміцнення системи 
національної безпеки України.

Результати виконання НДР «Істо-
ричні передумови та сучасні суспільні 
наслідки агресії Російської Федерації 
проти України» буде висвітлено і в до-
повідях. Збірник матеріалів конференції 
планується надрукувати та подарувати 
учасникам перед початком конференції.

Науковий колектив виконавців 
запрошує усіх компетентних у зазна-
чених проблемах фахівців до спів-
праці (E-mail: chyrkovoa@ukr.net, Hai-
Nyzhnyk@ukr.net; факс: 236–95–89; тел. 
роб.: 236–01–28).
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