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Секція: Соціально-історичні науки

Назва напряму секції:
1-ий: 2. Політологія. 2.2. Політичні інститути та процеси. Політична система суспільства.
Формальні та неформальні інститути в політичному процесі. Політична модернізація та
інституціональний дизайн політичної системи. Структура та функції держави. Уряд і урядові
коаліції. Парламент і парламентаризм. Інститут президентства. Форми правління та політичні
режими. Політичні системи країн світу. Партійні та виборчі системи. Трансформація
політичних режимів, демократизація та демократичне урядування. Розвиток політичної
системи та проблеми конституційного реформування в України. Публічна політика та державне
управління. Прикладна політологія, політичний аналіз та політичне прогнозування
2-ий: 4. Історія. 4.1. Історія України. Стародавня історія України. Україна середньовічна:
Київська держава і Галицько-Волинське князівство. Українські землі у складі Великого
князівства Литовського. Влада Речі Посполитої та боротьба українців за збереження та
розвиток духовної та етнокультурної своєрідності. Гетьманська держава та Запорозька Січ.
Українські козаки в державотворчій традиції та історичній пам’яті народу. Українські землі у
складі Російської та Австрійської (Австро-Угорської) імперій. Українське ХІХ століття:
націотворчий, соціотворчий та культуротворчий процеси. Українські визвольні змагання
1914-1921 рр. Українська Народна Республіка. Українська держава. Західно-Українська Народна
Республіка. Історичний досвід та уроки Української революції 1917-1921 рр. Історія радянської
України 1920-1930-х рр. у контекстіопору комуністичному автократичному й тоталітарному
режиму. УРСР та західноукраїнські землі між двома світовими війнами. Україна періоду Другої
світової війни. УРСР у складі СРСР у 40-80-х рр. ХХ ст. Незалежна Україна (90-ті рр. ХХ ст. –
початок ХХІ ст.). Історія культури українського народу. Історія повсякденності українців.
Історія української ментальності.Інтелектуальна історія України. Гендерна історія України.
Історія української еміграції. Українці у світі. Історія міжетнічних відносин. Етнічні меншини у
складі української політичної нації. Релігія і церква в історії України. Міжнародні зв’язки
України. Історія дипломатії України. Проблеми воєнної історії України. Історіософія історії
України.Джерела з історії України. Історіографія історії України

ЗВІТ
за 1 етап виконання наукової роботи (науково-технічної розробки)

(2019 рік)

1. Назва НДР та категорія роботи: Повернення та переосвоєння тимчасово окупованих
територій у Донецькій та Луганській областях: сучасний стан та перспективи. Фундаментальне
дослідження.

2. Керівник НДР: Балабанов Костянтин Васильович

3. Номер державної реєстрації: 0119U001312

4. Назва закладу вищої освіти або наукової установи: Маріупольський державний університет

5. Терміни виконання етапу: початок - 01.01.2019, закінчення - 31.12.2019

6. Обсяг коштів, виділених на виконання звітного етапу НДР: 300.000 тис. грн. 
7. Короткий зміст запиту (предмет, об’єкт, мета, основні завдання, до 20 рядків)
Предмет дослідження: Майбутні шляхи та механізми повернення та принципи переосвоєння
тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.
Об'єкт дослідження: Тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей в
комплексі їх політичних, економічних, демографічних, соціальних, гуманітарних та
ментальних/ідентифікаційних характеристик
Мета науково-дослідної 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
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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.
Основні завдання, задачі чи проблеми, які необхідно було вирішити для досягнення
мети: - 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.
8. Результати виконання попереднього (за наявності) етапу (до 10 рядків):
-
9.Опис процесу наукового дослідження за звітним етапом (до 50 рядків):
Виконання наукового дослідження здійснювалося відповідно до визначених у технічному
завданні дослідницьких етапів із врахуванням змін у соціально-політичній, економічній та
міжнародній ситуації, що вплинула та впливає на сучасний стан тимчасово окупованих
територій Донецької та Луганської областей, прифронтових територій, України в цілому.
Реалізація завдань дослідження відбувалась за декількома напрямками:
- Кабінетні дослідження для аналізу теоретичної та емпіричної бази дослідження;
- Включене спостереження за ситуацією на тимчасово-окупованих територіях з використанням
елементів інтерв’ю face-of-face;
- Обговорення результатів дослідження на конференціях та круглому столі із залученням
експертів.
Комплексне застосування загальнотеоретичних, емпіричних та експлікативних методів
дослідження дали можливість реалізувати завдання першого етапу:
1. Удосконалити вже існуючі концептуальні засади вивчення гібридної війни РФ проти України:
- На підставі аналізу національного законодавства та міжнародного досвіду уточнено та введено
до наукового дискурсу поняття правової доктрини тимчасово окупованих територій стосовно до
сучасних реалій України;
- Введено до обігу поняття «сірої війни» щодо методів здійснення агресії РФ проти України;
- Використано та удосконалено концепцію конфлікту сірої зони щодо дослідження війни РФ
проти України на конкретних прикладах існування реальних та уявних сірих зон (зони
умовчання), з’ясовані ступень вірусного використання державами агресором та об’єктом агресії
«сірої тактики»;
- Запропоновано варіанти протистояння в «сірій війні», що мають ґрунтуватися не тільки на
аналізі воєнної, політичної та соціально-економічній ситуації, але й спираючись на тривалий
досвід перебування як на тимчасово окупованій території, так і в сірій зоні;
- Визначено небезпека розповзання «сірої зони» війни за межі кордонів тимчасово-окупованих
територій та зони ООС, що знайшло підтвердження у так званій політиці «розведення», що в
наявності призвело до політики відведення;
- Дістала подальшого розвитку концепція «міграційної зброї» як засіб ведення гібридної війни,
проаналізовані приховані та штучно замасковані соціокультурні аспекти враження
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«міграційною зброєю» внаслідок переміщення населення з тимчасово окупованих територій
Донецької та Луганської областей. Робиться висновок про штучне замовчення проблеми
соціокультурного враження, що створює ефект вибухівки уповільненої дії, використовується
агресором у політичному, інформаційному, освітньому, ментальному просторах з метою розколу
соціальної солідарності, створення агентів впливу «руського миру», роздмухування соціально-
регіональної ксенофобії тощо;
- Проаналізувати міжнародний досвід деокупації та реінтеграції окупованих/загарбаних
територій (приклади Хорватії, Боснії) та виявити можливі чи неприйнятні механізми та засоби
деокупації та переосвоєння тимчасової окупованих територій Донецької та Луганської областей.
2. Включене спостереження за ситуацією на тимчасово-окупованих територіях з використанням
елементів інтерв’ю face-of-face здійснювалось за наступними напрямками:
- спостереження за змінами в соціально-економічній ситуації на тимчасово окупованій території
та виявлення реакції населення на зміни шляхом включеного спостереження;
- попередня оцінка проведення так званого «перепису» на тимчасового окупованих територіях
та отримання жителями окупованих територій «паспортів ДНР/ЛНР» та паспортів РФ;
- виявлення змін у настроях жителів тимчасово окупованих територій за допомогою
спілкування face-of-face.
10. Результати 1 етапу відповідно до технічного завдання: 

Номер етапу Назва етапу
згідно з

технічним
завданням

Заплановані результати
етапу

Отримані результати етапу

1 Концептуально-
методологічний
та
розвідувальний. 
Концептуально-
методологічний:
визначення теоре
тико-
методологічних
засад
дослідження,
формулювання,
перелік основних
проблем та
протиріч
гносеологічного
(пов’язані з
браком знання
про об’єкт
дослідження) та
предметного
(пов’язані з
конфліктами,
процесом
прийняття
рішень,
політичними
процесами тощо).
Розвідувальний:
робота з
документами,
спостереження,

Удосконалення та
розробка теоретико-
методологічних засад
щодо дослідження
унікальної ситуації, що
склалася внаслідок
гібридної агресії та
окупації РФ територій
Донецької та Луганської
областей. Розробка катего
ріально-термінологічного
апарату, відповідного до
прийнятих міжнародних
та правових актів щодо
визначення статусу
окупованих територій та їх
громадян. Узагальнення,
вдосконалення, за
необхідності -
спростування існуючого
наукового та політичного
дискурсу, що дотично та
безпосередньо стосується
досліджуваної
проблематики Звітна
документація. Наукові
публікації: - статті у
журналах, що входять до
переліку фахових видань
України – 5; захист
магістерських робіт: 1.

Удосконалення та розробка
теоретико-методологічних засад
щодо дослідження унікальної
ситуації, що склалася внаслідок
гібридної агресії та окупації РФ
територій Донецької та
Луганської областей. Розробка
категоріально-термінологічного
апарату, відповідного до
прийнятих міжнародних та
правових актів щодо визначення
статусу окупованих територій та
їх громадян. Узагальнення,
вдосконалення, за необхідності -
спростування існуючого
наукового та політичного
дискурсу, що дотично та
безпосередньо стосується
досліджуваної проблематики
Звітна документація. Наукові
публікації: - статті у журналах,
що входять до наукометричних
баз даних: Scopus – 3; Index
Copernicus – 6; - статті у
журналах, що входять до
переліку фахових видань
України – 5; - публікації у
матеріалах конференцій, тезах
доповідей та виданнях, що не
включені до переліку наукових
фахових видань України – 13; -
монографії та розділи
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Номер етапу Назва етапу
згідно з

технічним
завданням

Заплановані результати
етапу

Отримані результати етапу

попередні
опитування,
інтерв’ю

монографій, опубліковані за
рішенням Вченої ради закладу
вищої освіти (наукової установи)
– 1; захищено кандидатських
дисертацій за тематикою НДР –
1; - захист магістерських робіт –
1.

11. Відмінні риси і перевага отриманих результатів (продукції) над вітчизняними або
зарубіжними аналогами чи прототипами (на підставі порівняльних характеристик) (до
20 рядків):
1. Методи та методика дослідження. Використовуються емпіричні методи дослідження, які за
умов включеного/безпосереднього спостереження/моніторингу за військово-політичною,
соціально-економічною та гуманітарною ситуацією на тимчасово-окупованих територіях
Донецької та Луганської області є в нашому випадку унікальними. Вдосконалення методів
дослідження за умов відсутності/обмеженості інформаційної суб’єктності, що ускладнюють, а
подекуди унеможливлюють проведення соціологічних досліджень на тимчасово окупованих
територіях (про що неодноразово наголошувалось в академічному та експертному середовищі),
дає можливість у режимі «польових розвідок» сформувати адекватну методику дослідження з
врахуванням «сірих зон умовчання».
2. Сформульовано та введено до обігу концепт «сірої війни», який на відміну від концепції
конфлікту сірої зони (Я. Матішек, М. Мазар, С. Петтіохн, В. Вассер) або гібридної агресії (В.
Горбулін, Є. Магда) ґрунтується на екстраполяції подій реальної «сірої зони» на створення
уявної та опробування даної тактики РФ у війні на Сході України задля використання у стратегії
«сірої війни» у глобальних вимірах.
3. Вперше (на прикладі Закону України «Про особливості державної політики із забезпечення
державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та
Луганській областях») досліджується вплив суспільної думки (громадські організації, політичні
аналітики, представники наукової та економічної еліти) на формування та юридичне
оформлення правових та організаційних умов для відновлення територіальної цілісності
України, що в умовах розколотого суспільства виявляється однією з провідних умов реінтеграції
тимчасово окупованих територій.
12. Результативність виконання звітного етапу науково-дослідної роботи

№
з/п

Показники Заплановано
(відповідно
до проекту),

одиниць

Виконано
(за резуль-

татами
НДР),

одиниць

Відсоток
виконання,

%

1. Публікації виконавців (авторів) за
тематикою НДР:

1.1. Статті у журналах, що входять до
наукометричних баз даних:
- Scopus 0 3 перевиконано
- Web of Science 0 0 100.00
- Index Copernicus 0 6 перевиконано

1.2. Публікації в матеріалах конференцій, що
індексуються у наукометричних базах
даних Scopus та/або Web of Science (або

0 0 100.00
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№
з/п

Показники Заплановано
(відповідно
до проекту),

одиниць

Виконано
(за резуль-

татами
НДР),

одиниць

Відсоток
виконання,

%

Index Copernicus для суспільних та
гуманітарних наук)*

1.3. Статті у виданнях, що включені до переліку
наукових фахових видань України:

5 5 100.00

з них: у виданнях з особливим статусом
(рекомендовані секціями)**

0 0 100.00

1.4. Публікації у матеріалах конференцій, тезах
доповідей та виданнях, що не включені до
переліку наукових фахових видань України
(крім тих, що увійшли до п. 1.2.)

10 13 перевиконано

1.5. Монографії та розділи монографій,
опубліковані за рішенням Вченої ради
закладу вищої освіти (наукової установи)

0 1 перевиконано

1.6. Монографії та розділи монографій,
опубліковані (або підготовлені і подані до
друку) в іноземних видавництвах

0 0 100.00

1.7. Підручники, навчальні посібники України 0 0 100.00
1.8. Словники, довідники 0 100.00
2. Підготовка наукових кадрів:
2.1. Захищено докторських дисертацій за

тематикою НДР
0 0 100.00

2.2. Захищено кандидатських дисертацій за
тематикою НДР

0 1 перевиконано

3. Охоронні документи на об’єкти права
інтелектуальної власності, створені за
тематикою НДР:

3.1. Отримано патентів України 0 0 100.00
3.2. Отримано свідоцтв про реєстрацію

авторського права на твір
0 0 100.00

3.3. Отримано патентів інших держав 0 0 100.00
4. Участь з оплатою у виконанні НДР

(штатних одиниць/осіб):
4.1. Студентів 0 0 100.00
4.2. Молодих учених та аспірантів 0 0 100.00

* Тексти наукових статей, тез доповідей на наукових конференціях та описів отриманих патентів
представляти на Web-сторінках організацій-виконавців наукової роботи (науково-технічної розробки).
** Для секцій, які не визначили перелік видань з особливим статусом, оцінюються журнали категорії «Б»
згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 15.01.2018 № 32 «Про затвердження Порядку
формування Переліку наукових фахових видань України», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
06 лютого 2018 р. за № 148/31600.

13. Перелік виконавців (ПІБ та посада)

1. Пашина Наталія Полікарпівна, д-р політ. наук, доц., професор кафедри міжнародних відносин
та зовнішньої політики, Маріупольський державний університет, 64 .
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2. Грідіна Ірина Миколаївна, д-р іст. наук, проф., професор кафедри міжнародних відносин та
зовнішньої політики, Маріупольський державний університет, 52 .
3. Булик Максим Володимирович, канд. політ. наук, доц., доцент кафедри міжнародних відносин
та зовнішньої політики, Маріупольський державний університет, 41 .
4. Пахоменко Сергій Петрович, канд. іст. наук, доц., доцент кафедри міжнародних відносин та
зовнішньої політики, Маріупольський державний університет, 41 .
5. Трофименко Анастасія Вікторівна, канд. політ. наук, без звання, старший викладач кафедри
міжнародних відносин та зовнішньої політики, Маріупольський державний університет, 30.

14. Бібліографічний перелік монографій, підручників, посібників, словників,
довідників, наукових статей, інших публікацій; подані заявки та отримані патенти;
теми захищених дисертацій:
Монографії:
Актуальні проблеми політичних процесів та міжнародних відносин у країнах світу : колективна
монографія. За наук. ред. К. В. Балабанова. Маріуполь, 2019. 449 с.

Статті у журналах, що входять до наукометричних баз даних (МНБД «Scopus»):
Пашина Н. П., Гільченко О.Л., Константинова Ю.В. Public influence on legislative process for the
problem of de-occupation of Donbass. Baltic Journal of European Studies. 2019. Volume: 9. Issue 3.
PP. 224—244.
Трофименко А.В., Трофименко М.В. Public Diplomacy in Countries of the Central and Eastern
Europe: Experiences for Ukraine. Rethinking Regional Studies: The Baltic-Black Sea Connection.
Springer, 2020. P. 235—243.
Грідіна І.М., Булик М.В. "Shades of gray" of the war in the East of Ukraine: "neither war nor peace"
existence zones, "neither truth nor lie" silence zones. Baltic Journal of European Studies. 2019.
Volume: 9. Issue 3. PP. 166—187.

Статті в журналах, що включені до переліку фахових видань України та входять до науко
метричної бази даних (МНБД «Index Copernicus International» (Польща)):
Пашина Н. П. Макрополітична ідентичність як фактор політичної безпеки у багатоскладових
суспільствах (теоретичний аспект). Вісник Маріупольського державного університету. Серія
«Історія і політологія». 2019. Вип. 26.
Gridina I., Kasyanova M. Russia's Migration Weapon Against Ukraine: A Socio-Cultural Dimension.
SKHID. 2019. NO 5(163). P.34—40.
Трофименко А.В. Основні тенденції становлення та функціонування лобіювання в США.
Історико-політичні проблеми сучасного світу : Збірник наукових статей. Чернівці: Чернівецький
національний університет. 2019. Вип. 39. С. 156—163.
Трофименко А.В. Деокупація та реінтеграція: досвід Хорватії для України. Вісник
Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія. 2019. Вип. 26.
Мендрін О.В. Концептуальні підходи до формування та реалізації політики ідентичності в
Україні // Вісник Маріупольського державного університету. Серія «Історія і політологія». 2019.
Вип. 24. С. 275—285.
Татай Е.О. Вплив інформаційних технологій управління проектами на громадську активність:
постановка проблеми. Вісник Маріупольського державного університету. Серія «Історія і
політологія». 2019. 22—23. С. 263—268.

Дисертації:
Піддубний С.А. Державна політика в сфері захисту сім’ї в умовах суспільно-політичної кризи
України (на прикладі Донецької області) : дис. … канд. політ. наук : 23.00.02 / Маріупольський
державний університет. Маріуполь, 2019. 246 с.
Публікації у матеріалах конференцій:
Повернення та переосвоєння тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській
областях // Збірник матеріалів круглого столу / За ред. К. В. Балабанова. — Маріуполь : МДУ,
2019. — 114 с.
Пахоменко С.П. Lokalne elite Donbasa so se le igrale s separatizmom; potem se je vmešala Rusija.
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Demokracija. 2019, № ХХІV. S. 32—35.
Пахоменко С.П. «Хорватський» та «боснійський» сценарії для Донбасу як приклади медіа
маніпулювання. Матеріали Другої міжнародної хорватсько-української наукової конференції: 1 –
3 червня 2017 року, Дрогобич–Трускавець–Східниця–Уріч, 2019 С. 23—26.
Пашина Н. П. Застосування кейс-технологій в освітньому процесі. Зб. наук. праць за
матеріалами ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Перспективи розвитку наукових
досліджень у контексті глобалізаційних змін: освіта, політика, економіка, міжкультурна
комунікація», 6 грудня 2019. Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2019.
Пашина Н.П. Макрополітична ідентичність як фактор консолідації українського суспільства.
Повернення та переосвоєння тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській
областях : збірник матеріалів круглого столу / За ред. К. В. Балабанова. Маріуполь : МДУ, 2019.
С. 64—67.
Трофименко А.В. Тимчасово окупована територія: визначення поняття в законодавстві України.
«Правова доктрина: міжнародний досвід та практична реалізація в Україні»: матер. міжнар.
наук.-практ. конф., м. Маріуполь, 22 травня 2019 р. С. 222—224.
Трофименко А.В. Досвід Хорватії з відновлення територіальної цілісності держави. Україна у
світовому історичному просторі : Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної
конференції (26 квітня 2019 р.). Маріуполь: МДУ, 2019. С. 118–122.
Трофименко А.В. Мирна реінтеграція окупованих територій: досвід Хорватії. Тенденції розвитку
сучасної системи міжнародних відносин та світового політичного процесу: Збірник матеріалів
ІХ Інтернет-конференції (24 травня 2019 р.) / Під заг. ред. К. В. Балабанова. Маріуполь : МДУ,
2019. С. 68—72.
Трофименко А.В. Політико-правові засади розв’язання суспільно-політичної кризи на
Південному Сході України. Повернення та переосвоєння тимчасово окупованих територій у
Донецькій та Луганській областях : збірник матеріалів круглого столу / За ред. К. В. Балабанова.
Маріуполь : МДУ, 2019. С. 96—105.
Грідіна І.М., Булик М.В. «Сіра зона» як інструмент гібридної війни Російської Федерації проти
України. "Challenges of hybrid war: information dimension" : conference proceedings, August 16-17,
2019. Vilnius : Izdevnieciba "Baltija Publishing". PP. 10—14.
Грідіна І.М. «Реінтеграція» «Донбасу»: термінологічна пастка гібридної війни. Повернення та
переосвоєння тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях : збірник
матеріалів круглого столу / За ред. К. В. Балабанова. Маріуполь : МДУ, 2019. С. 21—27.
Мендрін О.В. Виклики збройної агресії проти України для формування макрополітичної
ідентичності. IV Всеукраїнської науково-практичної конференції НДУ ім. М. Гоголя, м. Ніжин
«Ідентичності та політичні інститути» (25 квітня 2019 р.). Ніжин, 2019. С. 46—49.
Мендрін О.В. Політика ідентичності в структурі державного управління: підходи до
обґрунтування та запровадження. XІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції СНУ ім.
В. Даля. м. Сєверодонецьк, 2018. С. 37—40.
15. Рішення вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради від "26" грудня
2019р., протокол № 5 щодо завершення етапу.
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Проректор із наукової роботи
(Керівник наукової установи) ___________________

 
Булатова О.В.

МП

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

7


