
ID:176176 09.03.2021 (8203-1)

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 2 етап виконання наукової роботи (науково-технічної розробки)

(2020 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 - 01.01.2020, закінчення - 31.12.2020

6. Обсяг коштів, виділених на виконання звітного етапу НДР: 304.012 тис. грн. 
7. Короткий зміст запиту (предмет, об’єкт, мета, основні завдання, до 20 рядків)
Предмет дослідження: Майбутні шляхи та механізми повернення та принципи пересвоєння
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):
Сформульовано та введено до обігу концепт «сірої війни», який на відміну від концепції
конфлікту сірої зони (Matisek, Jahara W., Michael J. Mazar, Stacie L. Pettyjohn, Becca Wasser) 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. 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.
9.Опис процесу наукового дослідження за звітним етапом (до 50 рядків):
Виконання наукового дослідження здійснювалося відповідно до визначених у технічному
завданні дослідницьких етапів. Разом з тим були враховані умови та зміни в міжнародній
соціально-економічній, гуманітарній ситуації, пов’язані з Пандемією Covid-19 та безпосередньо
впливають на стан тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей,
прифронтових територій, України.
Реалізація завдань дослідження відбувалась за декількома напрямками:
- Аналітичний. Накопичення емпіричних даних в процесі дослідження за допомогою аналізу
нормативно-правових документів, відкритих даних, контент-аналізу масиву ЗМІ (зокрема таких,
що продукуються видаються колаборантськими адміністраціями на тимчасово окупованих
територіях Донецької та Луганської областях), спостереження дали змогу упорядкувати,
узагальнити та опублікувати результати досліджень, обговорити їх на конференціях та круглих
столах.
- Емпіричний. Проведення та підготовка бріфу в рамках Школи політичної аналітики
Національного університету «Києво-Могилянська академія» за фінансової підтримки
Посольства США в Україні. Програма мала за мету розвиток співпраці між університетами,
громадянським суспільством, місцевою владою через створення мережі університетських
аналітичних центрів.
1. Пандемія Covid-19 створила нові виклики та ризики для міжнародного, соціально-
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економічного, політичного, гуманітарного становища для Україні, на яке суттєво вплинула
ситуація на Сході України. РФ та підконтрольні їй колаборантські адміністрації використали
ситуацію задля ще більшого економічного, правового, політичного, гуманітарного та
ментального відриву окупованих територій від України (закриття КПВВ, видача російських
паспортів, спроби використати трибуну ООН для легітимізації окупаційних адміністрацій, конче
переведення освіти на російські стандарти, виведення української мови за правові межі, і,
врешті–решт, початок підготовці так званої «концепції та ідеологічної складової доктрини
«Русский Донбасс»).
Дослідження цих процесів дає підстави визначити та класифікувати нові ризики для
суверенітету та територіальної цілісності України:
- міжнародно-правові – пряма участь представників ОРДЛО у переговорному процесі, що
призводить до виключення РФ як агресора та переводить конфлікт на Донбасі у статус
внутрішнього. Визначення та артикуляція цих ризиків створює як практичну, так і теоретичну
проблему, яка потребує подальшого дослідження з поправками на актуальну ситуацію;
- соціально-економічні – повна ізоляція тимчасово окупованих територій – поглиблення збитки
для єдиного економічного комплексу, економічне виснаження цих територій окупаційною
владою, руйнування інфраструктури, екологічна небезпека. неможливість виконання
соціальних гарантій перед громадянами з окупованих територій;
- гуманітарні – розрив комунікацій та особистісних зав’язків з людьми на тимчасово окупованій
території, перешкоди для молоді в отриманні українського громадянства, навчання на території
України, створення прошарку «громадян РФ» (паспортизація), підсилення інформаційно-
пропагандистського впливу в умовах об’єктивної (пандемія) та штучної (закриття КПВВ)
ізольованості, що підвищує сприйнятливість населення до її впливу;
У відповідності до визначених актуальних викликів та ризиків було:
- Розвинена концепція «політики заморожених конфліктів», яку здійснює РФ задля
дестабілізації суверенних держав пострадянського транзиту, зокрема України, що
унеможливлює виключення Росії із переговорного процесу, як сторони конфлікту, та
стверджується її повна відповідальність за їх роздмухування, контролю та використанню як
інструменту зовнішньої політики.
- Удосконалено теоретичні засади та проаналізовані актуальні проблеми, пов’язані з ризиками
регіональній ідентичності в Україні: фактори формування та функції. З’ясовано ризики
формування макрополітичної ідентичності як фактор сталості демократичного розвитку в
Україні.
- Отримало подальший розвиток дослідження пропагандистській складової російсько-
української війни на прикладі тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської
областей; нормативно-правові засади протидії російській інформаційній агресії в Україні.
Проаналізовано нове поняття в українському законодавстві «інформаційна агресія».
- Визначено роль окремих чинників та акторів, що впливають на врегулювання військового
конфлікту на Сході України. Вперше здійснено крос-темпоральний аналіз активізації ідей
федералізації України.
10. Результати 2 етапу відповідно до технічного завдання: 

Номер етапу Назва етапу
згідно з

технічним
завданням

Заплановані результати
етапу

Отримані результати етапу

2 Аналітично-
емпіричний.
Аналітичний.
Застосовується,
коли в наявності
є достатня
кількість даних
про об’єкт та
предмет

Визначення та
класифікація безпекових
ризиків для національного
суверенітету та
територіальної цілісності
України у зв’язку з
окупацією територій
Донецької та Луганської
областей, політикою

Визначення та класифікація
безпекових ризиків для
національного суверенітету та
територіальної цілісності
України у зв’язку з окупацією
територій Донецької та
Луганської областей, політикою
окупаційної влади на
політичний, соціально-

3



Номер етапу Назва етапу
згідно з

технічним
завданням

Заплановані результати
етапу

Отримані результати етапу

дослідження.
Емпіричний.
Пілотажні та
польові
дослідження
(підготовка даних
для обробки, їх
аналіз та
інтерпретація.

окупаційної влади на
політичний, соціально-
економічний та ментально-
ідентифікаційний відрив
цих територій від України.
Визначення ролі окремих
чинників, що впливають
на суспільно-політичні
настрої населення
окупованих територій.
Визначення предметного
поля для пріоритетного
переосвоєння (економічні,
політичні, правові,
безпекові, соціально-
гуманітарні, інформаційні,
культурні, конфесіональні,
ментально-ідентифікаційні
«розломи», які існували та
виникли під час і
внаслідок окупації).
Вироблення методики та
проведення пілотажних
(апробація методики) та
польових (процес
вивчення об’єкту та
предмету у природніх,
польових умовах). Опис
методу та інструментарію
його проведення.
Визначення форми
безпосередньої організації
отримання інформації за
допомогою розробленого
інструментарію. Розробка
та проведення опитувань
та інтерв’ю. Підготовка
даних для обробки, їх
аналіз та інтерпретація.
Складання аналітичної
довідки з додатками,
методологічними та
методичними
документами. Звітна
документація Наукові
публікації: - статті у
журналах, що входять до
переліку фахових видань
України - 10. Розробка
інформаційно-аналітичних
матеріалів - 1. Розділ
монографії, офіційною

економічний та ментально-
ідентифікаційний відрив цих
територій від України.
Визначення ролі окремих
чинників, що впливають на
суспільно-політичні настрої
населення окупованих
територій. Визначення
предметного поля для
пріоритетного переосвоєння
(економічні, політичні, правові,
безпекові, соціально-
гуманітарні, інформаційні,
культурні, конфесіональні,
ментально-ідентифікаційні
«розломи», які існували та
виникли під час і внаслідок
окупації). Вироблення методики
та проведення пілотажних
(апробація методики) та
польових (процес вивчення
об’єкту та предмету у природніх,
польових умовах). Опис методу
та інструментарію його
проведення. Визначення форми
безпосередньої організації
отримання інформації за
допомогою розробленого
інструментарію. Розробка та
проведення опитувань та
інтерв’ю. Підготовка даних для
обробки, їх аналіз та
інтерпретація. Складання
аналітичної довідки з
додатками, методологічними та
методичними документами.
Звітна документація. Наукові
публікації: - статті у журналах,
що входять до наукометричних
баз даних: Scopus – 3; WoS – 1;
Index Copernicus – 7; - статті у
журналах, що входять до
переліку фахових видань
України – 10; - публікації у
матеріалах конференцій, тезах
доповідей та виданнях, що не
включені до переліку наукових
фахових видань України – 7; -
розроблено інформаційно-
аналітичних матеріалів – 1; -
подано у Спеціалізовану вчену
раду кандидатських дисертацій
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Номер етапу Назва етапу
згідно з

технічним
завданням

Заплановані результати
етапу

Отримані результати етапу

мовою ЄС - 3 друковані
аркуші. Захист
магістерських робіт - 2.
Захист кандидатської
дисертації - 1.

за тематикою НДР – 1; -
підготовлено до друку
монографію офіційною мовою
ЄС – 1; захист магістерських
робіт – 2.

11. Відмінні риси і перевага отриманих результатів (продукції) над вітчизняними або
зарубіжними аналогами чи прототипами (на підставі порівняльних характеристик) (до
20 рядків):
1. Вперше: запропоновано кроки, здатні забезпечити сталість розвитку прифронтових територій
та знизити ризики ізоляції ОРДЛО шляхом: подальшої інституалізації державної політики
України щодо тимчасово окупованих територій; удосконалення діяльність УВКБ ООН із захисту
прав біженців та осіб без громадянства в Маріуполі та Донецьку; «освітньої деокупації» -
удосконалення роботи освітнього центру «Донбас-Україна» при Маріупольському державному
університеті щодо залучення молоді з «сірої зони» та тимчасово окупованих територій для
навчання в Україні; перетворення соціальних мереж на інструмент волонтерства тощо.
2. Застосовано концепцію сек’ютирізації та інструменталізації історії та пам’яті за умов
Пандемії Covid-19 для дослідження політики РФ та підконтрольних їй адміністрацій тимчасово
окупованих територій.
3. Створено Маріупольську аналітичну групу («МАГ») в рамках програми створення та розвитку
університетських аналітичних центрів від Школи політичної аналітики Національного
університету «Києво-Могилянська академія» за фінансової підтримки Посольства США в
Україні, яка здійснила та презентувала аналітичне дослідження «Освітня міграція випускників
середніх навчальних закладів Маріуполя».
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 1 перевиконано
- Index Copernicus 0 8 100.00

1.2. Публікації в матеріалах конференцій, що
індексуються у наукометричних базах
даних Scopus та/або Web of Science (або
Index Copernicus для суспільних та
гуманітарних наук)*

0 0 100.00

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

10 10 100.00

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

0 0 100.00

1.4. Публікації у матеріалах конференцій, тезах 7 7 100.00
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№
з/п

Показники Заплановано
(відповідно
до проекту),

одиниць

Виконано
(за резуль-

татами
НДР),

одиниць

Відсоток
виконання,

%

доповідей та виданнях, що не включені до
переліку наукових фахових видань України
(крім тих, що увійшли до п. 1.2.)

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

0 0 100.00

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

1 1 100.00

1.7. Підручники, навчальні посібники України 0 2 перевиконано
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

1 1 100.00

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 1 1 100.00

* 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, проф., професор кафедри міжнародних
відносин та зовнішньої політики, Маріупольський державний університет, 64 .
2. Грідіна Ірина Миколаївна, д-р іст. наук, проф., професор кафедри міжнародних відносин та
зовнішньої політики, Маріупольський державний університет, 52 .
3. Гільченко Олена Леонідівна, канд. політ. наук, доц., завідувач кафедри міжнародних відносин
та зовнішньої політики, Маріупольський державний університет, 36 .
4. Пахоменко Сергій Петрович, канд. іст. наук, доц., доцент кафедри міжнародних відносин та
зовнішньої політики, Маріупольський державний університет, 45 .
5. Трофименко Анастасія Вікторівна, канд. політ. наук, доц., доцент кафедри міжнародних
відносин та зовнішньої політики, Маріупольський державний університет, 30.
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14. Бібліографічний перелік монографій, підручників, посібників, словників,
довідників, наукових статей, інших публікацій; подані заявки та отримані патенти;
теми захищених дисертацій:
Статті у журналах, що входять до наукометричних баз даних (МНБД «Scopus» та «WoS»):
Пахоменко С. П. Рефлексии Латвии на российскую гибридную агрессию против Украины. Кейс
политики памяти // The Scientific Journal of Cahul State University «B. P. Hasdeu»: Social Sciences
(Republic of Moldova). №. 1 (11). 2020 (російською мовою). PР. 32—47. URL: http://jss.usch.md/wp-
content/uploads/2020/05/Pahomenko-pp.-32-47.pdf
Грідіна І. М., ФротвейтМ. The problem of the unrecognized states of the post-soviet space in the
politics of the Russian Federation // Східноєвропейський історичний вісник. 2020. Вип.16. С.
229—238. URL: http://eehb.dspu.edu.ua/issue/view/12804.
Грідіна І. М., Пахоменко С. П. Securitization of Memory in the Pandemic Period: Case of Russia and
Latvia (Mezinárodní vztahy) // Czech Journal of International Relations. Special Issue: Coronavirus
and the Future of Liberalism. 2020. № 4. РР. 94—116. URL: https://mv.iir.cz/article/view/1727?fbclid
=IwAR33RZuF_BbcLDEWu1wGiGWa2sziCdRjyGJRjHHIY1xrktcNZx4PoR2bndg
Балабанов К. В., Пашина Н. П., Лисак В. Ф. Regional Identity in Ukraine: Formation Factors and
Functions // Studia Politica: Romanian Political Science Review, 2019. № 19 (3—4), РР. 491—513.
URL: https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-68454-6

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., Новакова О. В. Комунікативна еволюція політичних інститутів як умова переходу
від патримоніальних до сучасних суспільств // Науковий часопис Національного педагогічного
університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання
соціально-політичних дисциплін. Випуск 29 : збірник наукових праць. К. : Вид-во НПУ імені М.
П. Драгоманова, 2020. С. 28—37.
Трофименко А. В. Протидія російській інформаційній агресії в Україні: правовий вимір // Вісник
Маріупольського державного університету. Серія : Історія. Політологія. 2020. Вип. 28—29. (у
друці)
Ґрідіна І. М., Булик М. В. Пропагандистська складова Російсько-Української війни: кейс
тимчасово окупованих територій донецької та луганської областей // Вісник Маріупольського
державного університету. Серія : Історія. Політологія. 2020. Вип. 28—29. (у друці).
Гільченко О. Л. Трансформація геополітичного коду України в умовах української кризи 2014 р.
//Politicus. 2020. № 6. (у друці).
Гільченко О. Л. Діяльність УВКБ ООН із захисту прав біженців та осіб без громадянства в
Україні // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Історія. Політологія. 2020.
Вип. 28—29. (у друці).
Рябінін Є. В. Актори врегулювання військового конфлікту на південному сході України //
Зовнішні справи. 2020. №5—6. С. 19—24.
Рябінін Є.В. Крос-темпоральний аналіз активізації ідей федералізації України // Політичне
життя. 2020. № 3. (у друці).
Мендрін О. В. Національне будівництво та криза ідентичності в країнах Центральної та Східної
Європи: сучасні підходи в політологічних дослідженнях // Гілея : науковий вісник. 2020. № 2.
Вип. 153. С. 462—65.
Мендрін О. В. Формування макрополітичної ідентичності як фактор сталості демократичного
розвитку в Україні” // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Історія.
Політологія. 2020. Вип. 28—29. (у друці).

Дисертації:
Лубінець Д. В. Лобізм у політичний системі: закордонний досвід для України : дис. … канд.
політ. наук : 23.00.02 / Маріупольський державний університет. Маріуполь, 2020. 224 с.
Навчальні посібники:
Пашина Н. П. Технології управління масовою свідомістю: Навчальний посібник до курсу
«Політична психологія» (для студентів спеціальності «Політологія»). Маріуполь : Вид-во
Маріупольського державного університету, 2020. 64 с.
Трофименко А. В., Константинова Ю. В. Конфліктологія та теорія переговорів : навчальний
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посібник. Маріуполь: МДУ, 2020. 375 с.
Публікації у матеріалах конференцій:
Пахоменко С. П. Politics of Memory and Informal Commemoration Practices: Cases of Ukraine and
Latvia // ‘Shades of Grey’: Inquiries into Informal Practices in the Black Sea Region since the
Eighteenth Century. International On-line Workshop. New Europe College. Institute for Advanced
Studies. Bucharest. URL: https://nec.ro/events/shades-of-grey-inquiries-into-informal-practices-in-the-
black-sea-region-since-the-eighteenth-century/
Грідіна І. М., Булик М. В., Кудлай В. О. Деокупація освітою: про роботу освітнього центра
«Донбас-Україна» при Маріупольському державному університеті // Актуальні проблеми науки
та освіти: Збірник матеріалів XXІІ підсумкової науково-практичної конференції викладачів МДУ
/ За заг. Ред. К.В. Балабанова. Маріуполь: МДУ, 2020. С. 75—77.
Пашина Н. П. Державницька ідентичність як ресурс консолідації українських регіонів //
Актуальні проблеми регіональних досліджень: V Міжнародна науково-практична Інтернет-
конференція. Луцьк, 11 грудня 2020 р. (у друці).
Трофименко А. В. Інституційне забезпечення державної політики України в сфері тимчасово
окупованих територій // Актуальні проблеми науки та освіти : збірник матеріалів XXІІ
підсумкової науково-практичної конференції викладачів, м. Маріуполь, 7 лютого 2020 р. / за заг.
ред. К. В. Балабанова. Маріуполь : МДУ, 2020. С. 91—94.
Трофименко А. В. Нормативно-правові засади протидії російській інформаційній агресії в
Україні // Тенденції розвитку сучасної системи міжнародних відносин та світового політичного
процесу : збірник матеріалів Х Інтернет-конференції, 29 травня 2020 р. / під заг. ред. К. В.
Балабанова. Маріуполь : МДУ, 2020. С. 198—206.
Трофименко А. В. Поняття «інформаційна агресія» в українському законодавстві // Україна у
світовому історичному просторі : Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної
конференції, м. Маріуполь, 24 квітня 2020 р. Маріуполь : МДУ, 2020. (у друці).
Татай Е. О. Соціальні мережі як інструмент волонтерства в Україні 2014 – 2018 років // III
Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасної науки» : збірник
матеріалів. 30-31 липня 2020 року. К., 2020.
15. Рішення вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради від "23" грудня
2020р., протокол № 7 щодо завершення етапу.
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