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2. МЕТА РОБОТИ 
 
2.1. Стан проблеми 

Війна на Сході України створила низку проблем, які потребують детального вивчення 
та пошуку шляхів їх розв’язання. Одним з актуальних питань для України та регіону 
сьогодні є повернення та переосвоєння тимчасово окупованих територій у Донецькій та 
Луганської областях. Потребують детального вивчення питання розробки шляхів та 
механізмів повернення цих територій у загальнонаціональний український простір та 
принципів їх політичного, економічного, демографічного, соціального, гуманітарного та 
ментального переосвоєння. 

Дослідницький проект присвячено з’ясуванню сучасного стану тимчасово окупованих 
територій Донецької та Луганської областей, осмисленню та оцінці подій, що відбуваються 
через військову агресію Російської Федерації й кардинально впливають на геополітичне, 
геоекономічне, безпекове становище України, збереження її територіальної цілісності та 
суверенітету. Найбільшим випробуванням на тимчасово окупованих територіях піддається 
система цінностей у їх співвідношенні із європейськими та світовими демократичними 
цінностями, які у 2014 році обрали громадяни України. Встановлення ступеня руйнації та 
девальвації ціннісних орієнтацій населення окупованих територій, що цілеспрямовано 
здійснюється країною-агресором, дозволить виробити рекомендації щодо стратегії та 
тактики деокупації свідомості, адже без повернення громадян немає сенсу відвойовувати 
території. У фокусі проектного дослідження – проблеми шляхів майбутнього повернення 
тимчасово окупованих територій з акцентом на можливість віднайти спільну основу для їх 
політичного, економічного, демографічного, соціального, гуманітарного та ментального 
переосвоєння, мінімізації пов’язаних з цим процесом ризиків для державного суверенітету 
України. 

На підставі комплексного дослідження існуючого стану заподіяних агресором 
матеріальних, демографічних, гуманітарних та ментальних збитків окупованим територіям та 
їх населенню виступає гостроактуальною потреба виробити теоретичні засади принципів 
майбутнього відновлення суверенітету окупованих територій та їх людських ресурсів, 
враховуючи нагромадження спадкової гібридності (інформаційної, цивілізаційної, 
антиолігархічної напруженості, соціальний контекст). Крім того, вкупі з теперішніми 
проблемами необхідне переосмислення та розробка нових принципів майбутнього 
економічного, політичного, демографічного, гуманітарного, ментального переосвоєння 
окупованих територій та їх населення задля подолання синдрому ізоляції, включення їх в 
конституційний, господарський, соціальний та ментальний простір держави, а також задля 
максимальної мінімізації ризиків державному суверенітету України з боку існування 
штучних квазідержавних утворень, які створені та тривалий термін перебувають під впливом 
держави-агресора. 



Вивченням сучасного стану та перспектив розвитку Сходу України за умов гібридної 
війни та окупації займаються викладачі кафедри міжнародних відносин та зовнішньої 
політики МДУ: професор К. Балабанов розглядає етнічний фактор у формуванні 
полікультурного суспільства та роль дипломатичного чинника у вирішенні проблем регіону, 
професор Н. Пашина вивчає регіональну ідентичність населення Сходу України, професор І. 
Грідіна вивчає гуманітарний вимір військового конфлікту на Сході України, доцент С. 
Пахоменко розглядає проблеми історичної пам'яті населення Донецького регіону, доцент М. 
Булик аналізує регіональний вимір партійно-політичної системи України на прикладі 
Донецького регіону, доцент О. Гільченко досліджує елементи впровадження реформи 
місцевого самоврядування в Донецькій області. Особливості процесу регіоналізації на Сході 
України розглядає Є. Рябінін, старший викладач А. Трофименко вивчає правові засади 
політики Української держави щодо тимчасово окупованих територій Донецької та 
Луганської областей та їх населення.   

Проте, всі спеціалісти в галузі дослідження розвитку Сходу України на сучасному етапі 
мають актуальну потребу в продовженні тематичних досліджень з урахуванням нових умов 
розвитку регіону в умовах війни та кризи. Вивчення стану тимчасово окупованих територій 
Донецької та Луганської областей, перебування там населення за умов зовнішньої агресії та 
тимчасової окупації, заподіяними Російською Федерацією, спрямоване на розробку 
можливих та оптимальних шляхів та механізмів повернення їх у загальнонаціональний 
український простір та принципів їх майбутнього політичного, економічного, 
демографічного, соціального, гуманітарного та ментального переосвоєння. 

Отже, назріла потреба дослідження проблеми тимчасово окупованих територій як не 
тільки нагромадження господарських та військових питань, а й комплексу питань 
національної безпеки в контексті стану та стратегії де окупації, а також проблеми 
прифронтових територій та наявних безпосередніх контактів населення. Крім того, зважаючи 
на наукову та практичну новизну самої постановки проблеми, враховуючи наявність певного 
«дискурсивного хаосу» в науковому освоєнні та дослідженнях подій, що відбуваються в 
об’єктивній часовій та просторовій реальності, назріла нагальна необхідність 
систематизувати та узагальнити вже наявні розробки, присвячені подіям та війні на Сході 
України, вдосконалити та розробити нові концептуальні засади - «переосвоєння» 
дослідницької проблеми та шляхів її розв’язання. 

 
 
2.2. Об’єкт дослідження, або розробки 
 
Об’єктом дослідження виступають тимчасово окуповані території Донецької та 

Луганської областей в комплексі їх політичних, економічних, демографічних, соціальних, 
гуманітарних та ментальних/ідентифікаційних характеристик. 

Предметом дослідження є майбутні шляхи та механізми повернення та принципи 
пересвоєння тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. 

 
2.3. Мета роботи - вивчення стану та умов, що склалися на сьогодні в українському 

суспільстві загалом і на території Донецької і Луганської областей зокрема, розробка шляхів 
повернення та принципів переосвоєння тимчасово окупованих територій Донецької та 
Луганської областей та їх громадян до цілісного політичного, правового, економічного, 
соціального, гуманітарного та ментального організму України та протидії тим чинникам, що 
спричинили та спричиняють синдром ізоляції та розкол суспільства. 

 
 
2.4. Основні завдання 
- визначити теоретико-методологічні підходи до вивчення феномену гібридної агресії 

та окупації; 



- окреслити межі наукового та політичного дискурсу (категоріально-термінологічний 
апарат дослідження) з врахуванням сучасних міжнародних та вітчизняних нормативно-
правових актів, що визначають статус тимчасово окупованих територій Донецької та 
Луганської областей та їх громадян;  

- узагальнити та конкретизувати міжнародний досвід розв’язання військових 
конфліктів подібного роду та постконфліктного будівництва; 

- з’ясувати соціально-економічний, політичний, демографічний, соціальний, 
гуманітарний та ментальний стан на тимчасово окупованих територіях; 

- проаналізувати існуючі та запропонувати оптимальні шляхи реалізації сценаріїв 
повернення тимчасово окупованих територій до цілісного політичного, правового, 
економічного, соціального, гуманітарного та ментального організму України з врахуванням 
мінімізації ризиків спадкової та набутої гібридності; 

- визначити основні принципи переосвоєння тимчасово окупованих територій у 
Донецькій та Луганській областях;  

- запропонувати оптимальні прийнятні шляхи деокупації та механізми поетапного 
постконфліктного будівництва на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської 
областей. 
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праць. 2016. Вип. 15. С. 276―287. 
7. Пашина Н. Демократична консолідація суспільства: сутність та специфіка // Вісник 
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праць. 2016. Вип. 15. С. 287―297. 
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інформаційно-
аналітичних 



матеріалів - 2. 
Захист магістерських 
робіт: 2 
Захист кандидатських 
дисертацій: 1 
Монографія. 
 

 
 
 
5. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ: 
 
5.1. Наукова новизна 
 
Наукова новизна Проблема загарбання та тимчасової окупації території Донецької та 

Луганської областей як складові гібридної війни РФ проти України є безпрецедентним 
явищем в світовій практиці. Логічно, що і процес повернення, і процеси переосвоєння цих 
територій будуть явищами унікальними, що не матимуть аналогів. Зважаючи на те, що 
вивчення ситуації відбувається фактично у реальному часі та просторі, сам процес 
емпіричного та теоретичного дослідження представляє собою новаторський процес з більш-
менш ймовірними результатами, на які впливають швидкоплинність подій та «чорні лебеді» 
(теорія Нассіма Ніколаса Талеба, що розглядає важкопрогнозні та унікальні події, які мають 
значні наслідки) великої кількості задіяних у подіях акторів. 

 
5.2. Практичне значення 

Практичне значення. Конкретні програми, що мають бути розроблені в межах 
досліджуваної теми, можуть стати за основу загальнодержавної політики переосвоєння 
регіону та виведення його з депресивних в стан, що стрімко розвивається. Науково 
узагальнене дослідження має створити єдину комплексну концепцію повернення та 
переосвоєння окупованих та винищених регіонів в інших країнах, що зараз стикаються із 
подібними проблемами. Реалізація дослідження дозволить виробити конкретні пропозиції з 
подолання кризи в Україні в рамках реалізації «Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», 
«Стратегії національної безпеки України» та імплементації Закону про реінтеграцію 
Донбасу, що було прийнято в 2018 році. 

Результати дослідження поповнять вітчизняну та світову науку працями з дослідження 
територій, які знаходячись на цивілізаційному порубіжжі, стали об’єктами геополітичних, 
економічних, військових, соціально-гуманітарних та інформаційних протистоянь 
міжнародних гравців та боротьби за суверенітет та державну цілісність. Дослідження стану 
людини за умов гібридної війни та окупації дозволить вдосконалити концептуально-
теоретичні підходи до пояснення феномену дезінтегрованого суспільства. Світове 
суспільство отримає конкретні шляхи та механізми повернення загарбаних та окупованих 
регіонів, принципи та методи політико-економічного перезавантаження депресивних 
регіонів. 

 
5.3. Засоби реалізації результатів 
Реалізація результатів дослідження відбуватиметься у кілька етапів як на науково-

теоретичному, так і прикладному рівні. Отриманий під час дослідження емпіричний матеріал 
буде викладено в рамках колективної монографії, підготовці та захисті дисертацій, 
довідників-глоссаріїв, наукових статей та тез виступів на науково-практичних конференціях 
різного рівня. Водночас його буде висвітлено на спеціалізованому веб-порталі з метою 
популяризації серед науковців та широкого загалу. Крім того, отримані результати будуть 
використані при підготовці матеріалів лекційних та практичних занять загальних та 



спеціальних курсів, написанні підручників, науково-методичних комплексів тощо. Науковий 
доробок комплексної теми буде запропоновано до вжитку органам державної влади та 
місцевого самоврядування, підприємствам та організаціям романізаціям м. Маріуполя та 
України в цілому з метою подальшого використання у практичній діяльності. 

 
5.4. Можливий соціально-економічний ефект 
Результати дослідження даної проблеми допоможуть виробити основні методи та 

механізми повернення окупованих територій Донецької та Луганської областей, що 
дозволить, перш за все, зробити це мирним шляхом та звести до мінімуму людські втрати як 
з боку цивільного населення, так й з боку військових. На сьогоднішній день Донбас є 
депресивним регіоном, який потребує повної реконструкції та введення нових форм 
економічної діяльності. Приймаючи до уваги фактори спадкової гібридності, а саме: 
екстенсивний розвиток промисловості у вигляді гірничо-металургійної галузі, олігархічна 
система господарювання, наявність тіньової економіки, відсутність середнього та дрібного 
бізнесу як основи громадянського суспільства, з одного боку; руйнація інфраструктури, 
закриття промислових підприємств, пошкодження та вивезення окупантами промислового 
обладнання (Донбас як зламана та кинута іграшка) – з іншого, потребують вироблення 
принципово нових принципів господарського переосвоєння краю, а відтак і його кадрового 
(у самому широкому сенсі) потенціалу. 

 
5.5. Патентно-, конкурентоспроможні результати 
У межах наукової теми заплановано науково-дослідного комплексу (зокрема: методик 

дослідження явищ і процесів за умов їх інформаційного викривлення та умовчання, адже 
відбуваються на тимчасово окупованій території) з дослідження стану тимчасово окупованих 
територій Донецької та Луганської областей, виявлення кількісних та якісних збитків, 
спричинених війною та окупацією, з’ясування поточних та можливих викликів для 
національної безпеки держави, прогнозування можливих поточних заходів щодо 
налагодження комунікацій з органами місцевого самоврядування та громадськістю 
прифронтових територій у вигляді отримання авторських свідоцтв на методичні 
рекомендації для органів державної влади та місцевого самоврядування.  

 
5.6. Порівняння із світовими аналогами 
Вітчизняні автори досліджують різноманітні аспекти війни на Сході України.  

Дослідники Інституту стратегічних досліджень пропонують комплексні дослідження 
проблематики війни на Донбасі та анексії Криму «Донбас і Крим: ціна повернення»: 
монографія, за заг. ред. В.П. Горбуліна, О.С. Власюка, Е.М. Лібанової, О.М. Ляшенко, 
здійснених з позицій національної безпеки України. Аналізуються причини та наслідки 
тимчасової втрати контролю над окремими територіями України. Обґрунтовується позиція 
України та висвітлюються підходи ЄС та Росії до врегулювання ситуації на Донбасі в 
Мінському процесі. Визначені попередні умови реінтеграції та пріоритети відновлення 
Донбасу та окреслені шляхи подолання соціальних наслідків збройної агресії Росії проти 
України, розроблені прогнози розвитку подій на Донбасі та довкола Криму, а також сценарії 
майбутнього України в глобалізованому світі. У колективній монографії «Світова гібридна 
війна: український фронт: монографія, за заг. ред. В. П. Горбуліна, досліджено явище 
світової гібридної війни в перспективі російської агресії проти України. Сутність гібридної 
війни розглянуто у контексті системної кризи світової безпеки, а її феномен – як новітній вид 
глобального протистояння. Детально розглянуто причини та передумови російської агресії 
проти України, її стратегічні цілі, а також особливості ведення гібридної війни у різних 
вимірах: воєнному, політичному, економічному, соціальному, гуманітарному, 
інформаційному. 

Провідні вчені Інституту історії України НАН України С. Кульчицький та Л. Якубова 
у монографії «Триста років самотності: український Донбас у пошуках смислів і 



Батьківщини» на підставі реконструкції обставини колонізації Донеччини і Луганщини, 
запропонували нові теоретико-методологічні підходи до дослідження взаємодії особливого 
та загального на прикладі суперечливих і потенційно конфліктогенних взаємовідносин 
регіону з ядром націєтворення. Одним із напрямів дослідження є введення окресленої 
проблематики в контекст державної національної та соціогуманітарної стратегії з метою 
подолання трагічних наслідків збройного протистояння на Сході України. 

Філософське осмислення гібридної війни представлено у колективній монографії 
українських та польських дослідників «Гібридна війна: in verbo et in praxi». Українські та 
польські автори аналізують різноманітні аспекти сучасних гібридних війн, інтерпретуючи 
смисли інформаційного протистояння з акцентом на гібридній агресії Росії проти України. 
У роботах вітчизняної дослідниці О.Стяжкіної піднімаються концептуально-методологічні 
проблеми наукового дискурсу щодо понять «окупація», «колаборація», можливість та 
практична значущість проведення історичних паралелей.  

Серед зарубіжних авторів, свою зацікавленість в дослідженні проблем суспільно-
політичної кризи в Україні та війни на Сході України демонструють професори 
Оксфордського університету П. Чейзті, С. Уайтфілд. Особливості реалізації стратегії 
вторгнення Росії в Україну розглядає в своїх роботах професор Торонтського університету 
Л. Вей. Професори Королівського коледжу Лондона Е. Карагіаніс та Т. Герман у своїй книзі 
«The Ukrainian Crisis» розглядають такі проблеми, як популярність сепаратистського руху на 
Донбасі, сприйняття місцевих політичних еліт, участь приватних армій та наслідки для 
регіональної безпеки. 

Наразі, не існує комплексного наукового дослідження присвяченого проблемі 
повернення та переосвоєння тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської 
областей, тим більш які б характеризували сучасний стан та перспективи реінтеграції цих 
територій, тому ця тема потребує детального вивчення з метою розроблення конкретних 
пропозицій в рамках зазначеної проблематики. 
 

 
5.7. Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де планується 

реалізувати результати розробки 
Галузі застосування: 84.21 Міжнародна діяльність; 85.42 Вища освіта 
Верховна Рада України 
Міністерства: 
 Міністерство освіти і науки України; 
 Міністерство закордонних справ України; 
Підприємства та організації: 
 Маріупольський державний університет; 
 ГО «Центр Євроатлантичних та оборонних ініціатив». 




