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рецензія на збірник: 
Крок на шляху подолання російської агресії 

(Російська окупація і деокупація України:  
історія, сучасні загрози та виклики сьогодення: 
Матеріали Всеукраїнської науково–практичної 

конференції (Київ, 2016) / Упор. П. Гай–Нижник. –  
К.: «МП Леся», 2016. – 348 с.)

Повідомлено про склад учасників та перебіг 
Всеукраїнської науково–практичної конференції «Росій-
ська окупація і деокупація України: історія, сучасні 
загрози та виклики сьогодення», яка відбулася 2 грудня 
2016 р. у Києві. Розглянуто тематику та головний зміст 
промов гостей–учасників конференції, повідомлень і 
доповідей учасників.

2 грудня 2016 р. у Києві відбулася Всеукраїнська 
науково–практична конференція «Російська окупація і 
деокупація України: історія, сучасні загрози та виклики 
сьогодення». Її учасники обговорили у Кришталевій 
залі готелю «Київ» актуальні проблеми українського 
суспільства, спричинені загарбанням Російською 
Федерацією частини території України та здійсненням 
агресивної політики.

І. Лозовий, фахівець з міжнародного і європейського 
права, що ініціював організацію конференції, 
відкриваючи її поставив присутнім низку питань, 
серед яких були такі: «Чи є у російської агресії проти 
України 2014–2016 рр. історична підстава, чи агресія є 
несподіванкою?», «Чи була наша [незалежної України] 
політика реалістичною?». Інші члени Організаційного 
комітету конференції д.і.н. П. Гай–Нижник та к.п.н. 
О. Палій (вони були модераторами) виклали своє 
бачення на причини, наслідки російської агресії та 
шляхи її подолання. Четвертий організатор конференції 
О. Доній перебував у цей час у Польщі на зйомках.

П. Гай–Нижник нагадав учасникам конференції 
довгу низку історичних фактів з часу розпаду СРСР, 
що свідчили про агресивну налаштованість Російської 
Федерації щодо України.

О. Палій констатував наслідки російської агресії, 
серед яких є такі: окуповано 7% території країни (це, 
певно, без урахування Криму), де розташовано 20% 
промисловості, змушені були переселитися до 2 млн. 
гро мадян.

Цікаві промови виголосили почесні гості–учасники 
конференції: д.і.н. С. Кульчицький, д.юр.н. В. Василенко, 
письменник, дослідник історії України В. Шкляр, актор, 
письменник, засновник культурологічної платформи 
«Український культурний фронт» А. Мухарський, д.і.н. 
Ю. Телячий, к.і.н. Б. Галайко, письменник, дослідник 
історії України Р. Коваль, а також доброволець, тепер 
військовослужбовець 93–ї бригади ЗСУ, захисник 
Донецького аеропорту М. Тихонов. Кобзар Тарас 
Силенко виконав Думу про Конотопську битву.

С. Кульчицький розповів про намагання українських 
істориків, попри тиск на них, вивести суспільство з 
напівсонного стану. Концепція «єдиної давньоруської 
народності» совєтської істороіографії призводила до 

того, що Україна виринала лише у 14 ст. А раніше, 
мовляв, була «вічна Росія». Сьогодні саме Путін нас 
об’єднав. Сучасна Росія не бачить себе без історії, 
території і населення України.

В. Василенко бачить причину окупації у владній 
еліті України. На Донбасі в період незалежності 
нищилось усе українське. В. Василенко писав свого 
часу Президенту України Л. Кравчуку про необхідність 
впливу на етнодемографічну ситуацію у Криму.

Деокупація потребує колосальної гуманітарної 
роботи. Дії П. Порошенка підривають правову позицію, 
можливості України. Непроголошення Україною 
воєнного стану грає на користь агресора. Поведінка 
Президента межує з державною зрадою. Тероризм 
у міжнародному праві це не агресія. У правовому 
сенсі збитки завдані громадянам терористами відшко-
довуються за рахунок бюджету Украни. А держава, що 
зазнала агресії, подає консолідовані претензії.

Щоправда у нотах МЗС України вживається термін 
«агресія», але вони неоприлюднені. Маріонетки і 
прикриття регулярних ЗС Росії. Влада України ігнорує 
міжнародне право для захисту національних інтересів. 
Необхідно створювати антипутінську коаліцію. Росія 
користується «правом сильного».

На думку В. Шкляра російська окупація України 
триває вже понад 300 р. Вона проходила різні 
фази (голодомор – найжертовніша з них). Сьогодні 
відбувається війна нації проти нації. Забудьмо «АТО». 
Не виконують важливої суспільної функції українські 
телеканали. Продажність владної еліти продовжується. 
Чимало стріл було випущено у твір «Чорний ворон». 
Його 30–тисячний наклад свідчить про те, що людина 
українська стужилася за правдою.

А. Мухарський вважає, що вибух українства зійшов 
нанівець. Ми те, що ми їмо, слухаємо, читаємо. Українці 
продовжують жити у російському світі. Необхідним є 
Закон про тотальне звучання української мови.

Ю. Телячий повідомив про ситуацію у вищій освіті, 
що склалася внаслідок російської агресії. Маємо 40 тис. 
переміщених студентів.

Б. Галайко, привітав учасників конференції від 
науковців НДІ українознавства, виклав своє бачення 
конкретних позицій плану деокупації загарбаних 
територій.

Р. Коваль вважає конче необхідним мілітаризувати 
себе і суспільство, реабілітувати поняття «ворог», 
«історичний ворог». Створений А. Мухарським образ 
проф. антропології Ореста Лютого знецінює російські 
цінності навколо яких творится сьогоднішня Росія. Нам 
треба розвінчати Росію і її культуру. Україна не поклала 
на вівтар свободи свої голови у 1991 р., а поклала тепер. 
Треба припинити заклики до «миру».

М. Тихонов висловив міркування щодо інтелек-
туальної окупації України, що зменшує нашу рішучість 
у протистоянні Росії. Маємо сьогодні окуповане 
інформаційне середовище.

Конференція працювала за трьома основними 
напрямами: 1. Історичні витоки та паралелі російської 
агресії проти України (історія російської окупації); 
2. Російська Федерація як держава–агресор та спон-
сор міжнародного тероризму: геополітичний вимір; 
3. Російсько–українська війна: сучасні виклики та 
шляхи зміцнення системи національної безпеки України. 
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Робота конференції транслювалася через Інтернет. 
(Запис див.: https://www.youtube.com/watch?v=_lrBE–
mogcg).

Головні думки, висловлені на конференції її 
учасниками, оприлюднені у виданій напередодні 
конференції книзі «Російська окупація і деокупація 
України: історія, сучасні загрози та виклики сього-
дення: Матеріали Всеукраїнської науково–практичної 
конфе ренції» [1], яку упорядкував П. Гай–Нижник. 
Працю видано за кошти Благодійного фонду ім. Івана  
Григоровича Лозового. Книга друкована на крейдо-
ваному папері, містить кольорові ілюстрації, має тверду, 
художньо оформлену палітурку (на ній зображено 
двоголового хижого російського орла, що пазурами 
дряпає географічний силует України, завдає їй кривавих 
ран, проте втрачає пір’я і губить корону).

Видання містить 28 статей і повідомлень 28 учас-
ників, переважно істориків, а також політологів, 
філософів, філологів, письменників, експертів (серед 
них 11 докторів наук та 10 кандидатів). Доповідачі 
представляють різні державні й громадські організації 
України, Києва, Київської, Івано–Франківської, Закар-
патської, Хмельницької областей, зокрема: 12 навчаль-
них закладів (Прикарпатський національний університет 
імені Василя Стефаника, Переяслав–Хмельницький 
державний педагогічний університет імені Григорія Ско-
во роди, Національний університет «Києво–Могилянська 
Академія», Університет державної фіскальної служби 
України, Прикарпатський національний університет 
імені Василя Стефаника, Київський національний 
університет будівництва і архітектури, Київський 
націо нальний університет імені Тараса Шевченка, 
Інститут археології НАН України, Дипломатична 
академія України при МЗС України, ДВНЗ «Київський 
національний університет імені Вадима Гетьмана», 
Ужгородський національний університет, Нaцioнaльний 
aвiaцiйний унiвepситeт); 4 наукових установи (Науково–
дослідний інститут українознавства МОН України, 
Національний інститут стратегічних досліджень, 
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень 
ім. І. Ф. Кураса НАН України, Інститут археології НАН 
України).

Найширше представлено у Матеріалах Науково–
дослідний інститут українознавства (праці 8 допо-
відачів). Науковці, що виконують НДР «Історичні 
передумови та сучасні суспільні наслідки агресії 
Російської Федерації проти України» доповіли резуль-
тати своїх досліджень. Експертну оцінку доповідей і 
повідомлень здійснили працівники відділу історичних 
студій Науково–дослідного інституту українознавства 
МОН України.

Автори опублікованих матеріалів виклали власний 
погляд на цілу низку актуальних питань, наприклад, 
на історичні джерела російської агресії проти України, 
нові виклики, що постали для України через агресію 
Росії; зробили історично–правову оцінку дій Російської 
Федерації на міжнародній арені, як держави–агресора 
та спонсора міжнародного тероризму; навели історичні 
паралелі з сучасною російсько–українською війною; 
запропонували шляхи зміцнення системи національної 
безпеки України.

У кожній статті бачимо оригінальну думку автора 
щодо певного питання російської агресії проти України. 

У статті «Агресія Росії проти України: основні причини 
та наслідки» О. Палій бачить причини російської 
агресії таким чином: «Російське керівництво сприйняло 
перемогу Майдану і втечу Януковича як власну 
катастрофу. Плани поглинути Україну й використати 
її ресурси для цілей імперії зазнали краху. Успішна 
модернізація України ставить хрест на імперських 
амбіціях Росії, демонструє неефективність її суспільно 
політичного ладу порівняно з європейським. Тому 
Кремль вирішив задіяти заздалегідь розроблений план 
військової окупації Криму. Метою було, з одного боку, 
загарбавши чужу територію, добитися підтримки 
шовіністичної частини населення Росії та відвернути 
увагу російського суспільства від власної корупції, 
неефективності, бідності та приниження російського 
населення в Росії, а з другого – «покарати» Україну за 
Революцію, принизити її, підірвати життєздатність та, 
врешті–решт, підкорити, а потім знищити як державу і 
народ» [1, с. 10–11].

У статті «Україна та Росія: війна цивілізацій» 
Л. Залізняк стверджує, що протягом усієї історії Україна 
була органічною частиною європейської цивілізації. «Її 
зв’язки з євразійською Росією не є природними, давніми 
і об’єктивно зумовленими геополітичною позицією 
України на мапі Європи. Її насильницька переорієнтація 
з європейського Заходу на євразійський Схід відбулася 
протягом останніх століть за доби найбільшої експансії 
московського імперіалізму. Україна (як і Білорусь, 
Молдова, Литва, Латвія, Естонія) через свою невдалу 
геополітичну позицію опинилися у прифронтовій смузі 
зіткнення європейської та євразійської цивілізацій. 
З пізнього середньовіччя на їх теренах точилися 
міжцивілізаційні збройні конфлікти – тривалі російсько–
польські війни, походи на схід Наполеона, німців 1914 
та 1941 рр., російська експансія на Захід за Петра І, 
Катерини ІІ, Миколи ІІ, Й. Сталіна. Лише внаслідок 
останнього міжцивілізаційного конфлікту (Друга світова 
війна) Україна втратила близько 11 млн. чоловік і майже 
всю інфраструктуру» [1, с. 29].

Л. Залізняк вважає, що «особливий шлях Росії» – 
це безперспективний азійський спосіб виробництва, 
що не може протистояти ринковому європейському і 
прирікає населення на злидні та безправ’я в азійській 
деспотії, що для України немає альтернативи руху в 
бік цивілізованих країн Західної Європи, які базуються 
на ринковій економіці і національному принципі 
державного устрою. У цьому – запорука незалежності 
України [1, с. 29–30].

Двосторонні відносини України і Росії, на думку  
Л. Чикаленко, висловлену у статті «Україна. Росія 
вчора, сьогодні, завтра(?)», після екскурсу в історію 
українсько–російських відносин, мають відповідати 
таким вимогам: припинення військових дій проти 
України, повернення захоплених територій, відшкоду-
вання матеріальних і моральних збитків, визнання 
суверенних засад, невтручання у внутрішні справи, 
повага до вибору партнера (стосовно третіх країн), 
визнання зовнішньополітичної та зовнішньоекономічної 
орієнтації, паритетність у прийнятті рішень тощо 
[1, с. 47].

Історичний початок імперії Кремля, а саме Новго-
родську республіку та Кримське ханство у загарбницькій 
політиці Івана ІІІ та Івана IV розглянув В. Дебенко. 
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Автор згадує збройний опір московській експансії 
поневолюваних народів, сподівається, що сучасна 
російська політична еліта зробить належні висновки з 
імперських амбіцій Івана ІІІ та Івана ІV [1, с. 56].

Ю. Фігурний історичні витоки та паралелі російської 
агресії проти України й українців розглянув на 
прикладі політичної діяльності Петра Калнишевського. 
Автор дійшов віисновку про те, що за державницької 
діяльності П. Калнишевського був здійснений 
еволюційний перехід Нової Січі від суто мілітарної 
формації до багатофункціональної військово–політичної 
організації, що базувалася на міцному економічному 
підґрунті й у майбутньому могла стати базою 
відновлення Української державності; здійснювалася 
поступова переорієнтація запорожців від військового 
здобичництва до господарської діяльності й формування 
в Україні т.зв. фермерських господарств і соціального 
вільного стану фермерів (своєрідного аналогу 
сучасного середнього класу); освоювалися українцями 
і залюднювалися малозаселені надчорноморські степи, 
що зрештою, призвело до суттєвого розширення 
українських етнічних територій, незважаючи на опір і 
протидію Росії. Усі ці дієві заходи кошового посприяли 
освоєнню і включенню Надчорномор’я до цілісного 
етнокультурного простору України [1, с. 72].

С. Губський у статті «Російський фактор у деста-
білізації української державності (на прикладі анти-
гетьманського повстання 1918 р.)» наводить один 
з прикладів російського втручання (більшовиків 
та білогвардійців) у внутрішні справи незалежної 
Української Держави на чолі з гетьманом П. Скоропад-
ським, який під тиском антиукраїнських зовнішніх 
сил 14 листопада 1918 р. проголосив «Грамоту» про 
федерацію України з майбутньою не більшовицькою 
Росією. Це призвело до повстання частин українських 
партій, об’єднаних в Українському Національному 
Союзі (УНС) на чолі з В. Винниченком, проти гетьмана 
[1, с. 76].

П. Гай–Нижник у статті «Прелюдія війни: 
українсько–російські військово–політичні взаємини в 
контексті міжнародного права і системи національної 
безпеки (1990–2010 рр.)» відзначає, що на початку 
2014 рр. Україна як держава та її національна безпека 
були захищені і гарантовані не лише Будапештським 
меморандумом, а й низкою важливих міжнародно–
правових актів [1, с. 162]. Незважаючи на це, на 
початку 2014 р. «Російська Федерація, розпочавши 
віроломну війну проти України, порушивши не лише 
українсько–російські обопільні угоди і договори, а й 
власне законодавство та низку міжнародно–правових 
актів, перед усім людством затаврувала себе як держава–
агресор і як країна загарбник, а її політичне керівництво 
остаточно виявило себе як угруповання міжнародних 
злочинців і спонсорів світового тероризму» [1, с. 163].

І. Краснодемська, дослідивши політичну складову 
діяльності зарубіжних українців у російсько–україн-
ському конфлікті, дійшла висновку про те, що політична 
діяльність зарубіжного українства впродовж 2014–
2016 рр. спрямовувалася на лобіювання підтримки 
України владою на найвищому рівні, надання їй 
політичної, дипломатичної, фінансової та військово–
технічної допомоги (зокрема летальної зброї) цими 
країнами та міжнародними організаціями; підписання і 

ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною та ЄС; 
запровадження міжнародних санкцій проти РФ.

Українська діаспора організувала та брала активну 
участь у масштабних акціях протесту проти введення 
військ РФ до Криму, виступала з вимогами вивести з 
території України всі військові формування Збройних 
Сил РФ, негайного запровадження санкцій проти РФ та 
надання Україні найширшої допомоги США, НАТО та 
ООН, у тому числі військової [1, с. 191].

Про тоталітарний синдром Росії: від комунізму 
до екзальтованого рашизму повідомив М. Гордієнко. 
Він показав, що протягом останніх десятиліть у пост-
комуністичній Росії склалася самодостатня, тоталітарна 
за своєю сутністю мутантна система влади, де органічно 
асимілювалися стара комуністична номенклатура і 
прагматична, ортодоксальна путінська диктатура. 
Російський деспотизм базується на радянській системі 
врядування й корелює з елементами націонал–
соціалістичної ідеології та неоімперськими амбіціями. 
Вожді радянської імперії уникли відповідальності за свої 
злочини, а непокарані злочини неодмінно породжують 
нові. Путінський режим, ігноруючи всі політико–правові 
норми, стає продуцентом війни та інших, не менш 
згубних злочинів, ніж ті, за які все людство і, особливо, 
Україна, заплатили непомірно велику ціну [1, с. 97].

Події останнього часу засвідчили, що Москва 
продовжує існувати на засадах войовничих інстинктів 
і не готова до зміни алгоритму тоталітаризму на 
компроміс і партнерство. Агресивна політика Кремля є 
тестом на українську самодостатність. Вона активізує 
наше громадянське суспільство [1, с. 97–98].

Р. Коваль розглянув «націю–поневолювача» та 
«русофобську» програму дій. Розвиток транспортного 
сполучення між УРСР і Кримським півостровом у 1951–
1953 рр. як передумову інтеграції Криму з Українською 
РСР дослідив П. Сацький. О. Калакура зробив історико–
політологічний вимір комунізації етнокультурного життя 
Галичини.

С. Адамович розглянув російський слід у форму-
ванні «новоросійства» з метою дезінтеграції Півдня 
і Сходу України у 1990–2016 рр. Російське питання 
в політичних поглядах В’ячеслава Чорновола 
проаналізував В. Деревінський. О. Хоменко виявив і 
охарактеризував зміни, що сталися у середній освіті 
на окупованих теренах Донбасу у перший рік окупації. 
О. Висовень висвітлила становище протестантських 
громад на тимчасово окупованій території сходу України 
у 2014–2016 рр. 

Л. Отрошко розглянула вплив релігійного чинника 
на регіональні події у контексті загальноукраїнської 
хресної ходи під час неоголошеної гібридної 
російсько–української війни. Відродження концепту 
«Міжмор’я», як елемента геополітичної стратегії 
України, проаналізував В. Чупрій у контексті подо-
лання російської експансії. Т. Ілюк висвітлила тему 
«Трансформація публічної дипломатії Росії в контексті 
гібридної війни: діяльність «Росспівробітництва».

І. Тодоров дослідив внутрішні джерела та зовнішні 
чинники російської агресії на Донбасi. Він не знайшов 
фактів існування реального політичного сепаратизму 
на сході України до березня 2014 р., тобто до початку 
реалізації спеціальної операції Росії. Відносний успіх 
цієї операції насамперед зумовлений, на його думку, 
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наслідками політики русифікації та інформаційного 
«зомбування» жителів Донбасу, деструктивним впливом 
регіональних владних і бізнесових еліт, слабкістю 
організованих проукраїнських груп на Донбасі» 
[1, с. 255].

На російську агресію в областях Донбасу у 
стратегічному контексті відносин України і Заходу 
подивилися О. Гарань та П. Бурковський. Автори 
вважають, що перед Україною стоїть дворівневе 
завдання: «У внутрішньополітичній сфері мають 
відбутися реформи, які сприймаються Заходом як 
доказ життєздатності української держави. У зовнішній 
політиці українська влада має сформулювати чіткий 
перелік принципових засад мирного врегулювання, які 
дозволятимуть зберегти повноту суверенітету, відновити 
контроль над втраченими територіями і водночас не 
даватимуть Росії приводу для використання сили як 
засобу утримання України від інтеграції з ЄС та НАТО» 
[1, с. 263].

У контексті подолання агресії Росії Л. Чупрій та 
О. Загребельний розглянули стан і сцeнapiї розв’язання 
вiйськoвo–пoлiтичнoгo кoнфлiкту нa схoдi Укpaїни. Для 
тoгo, щoб у мaйбутньoму мaти змoгу пoвepнути втpaчeнi 
тepитopiї тa вiднoвити cвiй cувepнiтeт, на їхню думку, 
Укpaїнi пoтpiбнo вжe cьoгoднi дoклacти мaкcимум 
зуcиль як вcepeдинi кpaїни, тaк i нa мiжнapoднoму piвнi: 
«Пepeкoнaти вce cуcпiльcтвo тa мiжнapoду cпiльнoту в 
тoму, щo Дoнбac i Кpим є тимчасово oкупoвaнoю Pociєю 
тepитopiєю Укpaїни, вiд якoї вoнa зa жoдних обставин 
нe вiдмoвитьcя, i paнo чи пiзнo пoвepнe їх дo cвoгo 
cклaду. Також вaжливo, щo poзмoви нaвкoлo пoвepнeння 
втpaчeних тepитopiй мaють включaти не тiльки Дoнбac, 
a й безперечно i Кpим. Дoнбac і Кpим мaють зaвжди 
poзглядaтиcя paзoм. Нa жaль, cьoгoднi Pociї вдaлocя 
poздiлити дискусії пpo цi двa регіони» [1, с. 276].

Як чинник екологічної і гуманітарної катастрофи 
на Кримському півострові побачив російську окупа-
цію О. Ярошинський. Автор впевнений, що Крим 
доводиться тимчасовими правителями до екологічної 
і гуманітарної катастрофи та повної загибелі сільгосп-
виробництва через засолення ґрунтів. Найгірше, що цей 
процес вже незворотній, північ Кримського півострова 
перетворюється на пустелю. Концептуально завдання 
відновлення водного балансу на Кримському півострові 
виглядає як нерозв’язне. Окупаційна влада в Криму 
воліє взагалі не помічати загрози, що насувається, 
дбаючи насамперед про перетворення колись квітучої 
частини України в суцільний військовий полігон 
[1, с. 281].

Т. Бевз розглянула суперечності та прорахунки 
партій, як суб’єктів політичного процесу в умовах 
окупації Криму. Авторка виявила особливості, 
суперечності, а також прорахунки центральної влади 
у розвитку політичних процесів в АРК, показала 
відсутність конструктивних політичних зв’язків з 
кримськими елітами, виокремила «слабкі місця» 
діяльності політичних партій, показала роль політичних 
партій у виході Криму за межі правового поля України. 
«Питання окупації Криму вирішило лише вузьке коло 
суб’єктів – «рішучі» кроки Президії Верховної Ради АР 
Крим, керівництва Політичної партії «Руська Єдність», 
а найбільше – збройна агресія з боку Російської 
Федерації» [1, с. 293].

Основою партійної структури Криму були політичні 
партії «лівого» і проросійського спрямування. «Наскрізь 
криміналізовані кримські організації Партії регіонів, 
КПУ, Політична партія «Руська Єдність», Партія 
«Руський блок» стали опорою російського впливу і 
відіграли ключову роль під час російської агресії і 
наступної окупації. Входження до окупаційних структур 
кримських лідерів, вихованих в незалежній Україні 
засвідчило глибоку кризу як політичної так і партійної 
системи» [1, с. 293].

А. Іванець у статті «Асиміляційна політика 
російської окупаційної влади як злочинне порушення 
колективних прав громади етнічних українців Криму: 
окреслення проблеми» дійшов до висновку про те, що у 
2014–2016 рр. «під загрозою опинилося існування понад 
півмільйонної громади етнічних українців, яка є другою 
за розмірами етнічною спільнотою в Криму. Окупанти 
взяли курс на її асиміляцію. Вони в основному вже 
знищили культурницьку, мас–медійну та освітню 
інфраструктуру кримських українців, заборонили 
діяльність українських політичних і громадських 
організацій, незаконно розірвали зв’язок інформаційного 
простору Криму із загальноукраїнським, переслідують 
і витискають за межі Криму українських активістів, 
здійснюють масований інформаційно–психологічний 
тиск на українське населення, обмежують його право 
на свободу совісті, зокрема, переслідують структури 
УПЦ Київського патріархату на тимчасово окупованій 
території. Така політика держави–агресора створює 
загрозу асиміляції для громади етнічних українців 
Криму» [1, с. 309–310].

Для зменшення проросійської регіональної ідентич-
ності у Криму П. Гай–Нижник у статті «Кримська 
регіональна проросійська ідентичність, шляхи її 
послаблення в контексті стратегії реінтеграції півострова 
та реалізації державної політики національної безпеки 
України: штрихи до проблеми й напрямки розв’язання» 
пропонує українському уряду крім інформаційної 
політики підготувати й реалізувати ефективну 
гуманітарну і етнонаціональну політику. Гуманітарні 
чинники мають «протистояти створенню так званої 
«гібридної ідентичності» (за теорією Г. Бгабги). 
Теоретик постколоніалізму Г. Бгабга досліджував ті 
простори, які виникають між різними національними 
ідентичностями і називав їх культурними гібридами. 
Гібриди за допомогою мімікрії можуть пристосуватися 
до «гегемонізованого переписування євроцентру». 
[...] Для того, щоб зруйнувати таке відверто вороже 
символічне поле в східних та південних регіонах 
України, необхідні комплексні зусилля, що сформують 
нову гуманітарну, культурну, інформаційну архітектуру 
місцевого символічного поля» [1, с. 319–320].

На думку П. Гай–Нижника Стратегія повернення 
Криму має бути комплексною, містити низку заходів у 
різних сферах, 16 з яких дослідник наводить.

У статті «Основні тенденції історичної політики 
Російської Федерації: виклики та загрози для України». 
В. Лозовий характеризує сучасну історичну політику 
Москви щодо незалежної України. Дослідник 
констатує, що історична політика Росії підпорядкована 
геополітичній стратегії та спрямована на реалізацію 
широкомасштабних цілей. Вона визначається пропаган-
дистськими завданнями, які використовують історію для 
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обгрунтування зовнішньої політики держави. Історичну 
політику Росії стосовно України слід розглядати в 
контексті реалізації російських геополітичних проектів, 
спрямованих на інкорпорацію «Близького зарубіжжя». 
Велике значення надається маніпуляціям з історією 
та історичною пам’яттю, які формують спільну 
ідентичність, легітимізують існування нації та держави, 
і багато в чому визначають політичну поведінку 
[1, с. 329].

Головною метою історичної політики Росії є 
десуб’єк ти візація України, тобто поширення тверд-
ження, що український народ завжди був не суб’єктом, а 
об’єктом історичного процесу [1, с. 329].

Потужна пропагандистська атака на українську 
історію може мати негативні наслідки для гуманітарної 
безпеки України, спрямована «на реалізацію деструк-
тивно–нігілістичного сценарію у сфері національної 
ідентичності, «десуверенізацію» політичної свідомості, 
розкол і знищення України як держави» [1, с. 329– 
330].

В. Терлецький у статті «Інтелектуальний підтекст 
геополітичної експансії Російської Федерації» показує, 
що обґрунтовуючий і супроводжуючи й геополітичний 
експансіонізм РФ ідейний комплекс, хоч і не може 
бути зредукований до вчень західних теоретиків 
(бо він містить відомі положення власне російської 
духовної культури), проте містить елементи саме 
західної суспільно–політичної думки. Їх вивчення 
може багато чого висвітлити і допомогти зрозуміти в 
сучасній поведінці Росії. «Західноєвропейські джерела 
сучасної російської ідеології постають дуже показовим 
прикладом того, наскільки певні елементи цієї ідеології 
закорінені в європейському інтелектуальному контексті». 
У цьому, на думку В. Терлецького, ховається згаданий 
підтекст [1, с. 341].

У прес–релізі Оргомітет конференції зазначає, 
що триваюча сотні років окупація України має за 
окремі епізоди руйнування Запорозької Січі, знищення 
російськими більшовиками Центральної Ради. Наслідки 
цієї окупації лежать тягарем на наших плечах і сьогодні. 
Незважаючи на великі втрати українців від КГБ, 
Гулагу, Голодомору, «Червоного терору» та відсталості 
Російської імперії, зодом СРСР, залишається чимало 
громадян України, які ностальгують за совєтським 
минулим, залежать від міфу про дружній російський 
народ. Що швидше і глибше ми усвідомимо уроки 
нашої історії, то швидше і легше зможемо рухатись  
уперед.

Українські науковці, освітяни й громадські діячі, 
що взяли участь у Всеукраїнській науково–практичній 
конференції «Російська окупація і деокупація України: 
історія, сучасні загрози та виклики сьогодення» зробили 
ще один крок на шляху подолання російської агресії. 
Матеріали конференції будуть корисні насамперед 
викладачам історії України, історії Європи, політології, 
українознавства, науковцям–українознавцям, студентам, 
державним службовцям, а також тим, українцям, які 
переймаються долею своєї Батьківщини.
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Людина в економічних відносинах, модифікаціях 
економічної поведінки є актуальним предметом 
дослідження в соціально-філософській, соціологічній, 
філософсько-економічній сферах знання. Представлені 
в монографії Петінової О. Б. теоретико-методологічні 
висновки і узагальнення можуть сприяти розширенню 
і поглибленню пізнавальних можливостей дослідження 
економічної людини в сучасному соціокультурному 
дискурсі. Особливо важливим і значущим за шкалою 
соціально-філософської актуальності є даний аспект 
вивчення людини для України, яка переживає складний 
етап економічного становлення незалежної держави.

Наукова достовірність як необхідна мета дослід-
ження об’єкта вимагає суворого відбору методо-
логічного інструментарію. В якості позитивного аспекту 
роботи потрібно відмітити активне залучення до 
аналізу поставлених проблем системної методології. В 
монографії, перш за все, це системне моделювання, яке 
дало можливість отримати найбільш повні уявлення про 
такий складний предмет дослідження, як економічна 
людина. Алгоритм системного підходу дозволяє 
отримати об’єктивне знання про те, що вже існує, про 
динаміку змін, тобто поєднувати активний пошук з 
узагальненням накопиченого матеріалу.

Економічна людина представлена в дослідженні 
відповідно до головних аспектів системної моделі 
(концептного, структурного, субстратного дескрипторів). 
Економічна вигода як мотивація діяльності обґрунтована 
в якості системоутворюючої властивості.

Монографія складається з трьох розділів. Перший 
присвячений теоретико-методологічним засадам дослід-
ження, другий – реконструкції моделі економічної 
людини в історичній перспективі. У третьому розділі 
модель економічної людини представлена   в сучасних 
науково-дослідних програмах.


