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Основні напрями наукової діяльності: 

 Виконання фундаментальних та прикладних наукових 
досліджень; 

 Освітньо-наукова діяльність на третьому рівні вищої 
освіти з метою здобуття ступеня доктора філософії в 
аспірантурі та поза аспірантурою відповідно до ліцензії 
(спеціальність 032 - історія та археологія); 

 Розвиток українознавства як основи формування 
світогляду українського народу, піднесення рівня 
громадянської та національної свідомості суспільства, як 
базових засад ідеології та політики суспільного розвитку 
й державотворення України; науково-аналітичне 
сприяння розвитку та удосконаленню основ гуманітарної 
політики держави. 



Наукові кадри за 2015 – 2017 рр. 

2015 2016 2017 

Усього наукових співробітників 63 55 56 

Доктори наук 5 5 4 

Доктори наук (за сумісництвом) 0 2 0 

Кандидати наук 25 24 27 

Член-кореспонденти НАНУ 1 1 1 

Професори 3 5 2 

Доценти 1 1 1 

Старші наукові співробітники 1 1 0 



Кількість виконаних робіт та обсяг їх 

фінансування за останні роки 

 Впродовж 2017 р. НДІУ виконував 

 7 фундаментальних науково-дослідних робіт (з яких 2 завершено) 

 

 

Категорія 2014 2015 2016 2017 

робіт к-сть 

од. 

тис. 

грн. 

к-сть 

од. 

тис. 

грн. 

к-сть 

од. 

тис. 

грн. 

к-сть 

од. 

тис. 

грн. 

фундаментальні 6 3601,7 5 4132,4 7 5042,0 7 4892,4 

прикладні 2 2121,7 2 1556,4 0 0 0 0 

госпдоговірні 1 120,0 1 120,0 



Кількість НДР та загальний обсяг фінансування НДР 

2014 2015 2016 2017

к-сть од. 8 7 7 7

млн.грн. 5,721 5,689 5,042 4,892
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Кількість НДР та обсяг їх фінансування 2014-2017 рр. 



Аспірантура НДІУ 

 

Впродовж 2017 р. аспірантами: 

•опубліковано 7 статей (з яких 2 за кордоном, 

2 у журналах рекомендованих секціями 

Наукової ради МОН, 3 у фахові); 

•результати досліджень пройшли апробацію 

на 3 конференціях (з яких 2 міжнародні); 

•захищено 2 дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата історичних наук. 

Найменування 

спеціальності 

Код 

спеціаль

ності 

Кількість 

аспірантів 

Кількість 

аспірантів - 

жінок 

денна заочна 

Українознавство 07.00.01 2 1 3 

Історія України 09.00.12 1 1 — 

Усього 3 2 3 



Молоді науковці НДІУ 
Молоді науковці до 35 років становлять 32% 

від загальної кількості науковців.  

44% молодих науковців мають ступінь 

кандидата наук. 

Завідувача відділу культурологічних 

досліджень, голова ради молодих учених 

Оксана Овсіюк, стала одним із лідерів 

Всеукраїнського рейтингу «Книжка 

року’2017» у номінації "Візитівка" з книгою 

«Життя після окупації. Київ 1943-1945 рр.». 

О.В. Соболєва була нагороджена премією 

Київського міського голови за особливі 

досягнення молоді у розбудові столиці 

України – міста-героя Києва – 2017 р. в 

номінації «Наукові досягнення». 

У 2017 р. організовано та проведено 

семінар на тему «Уявне пограниччя в 

наукових дискусіях» за участі вчених з 

України, Польщі, Німеччини, Великої 

Британії, Сполучених Штатів Америки. 



Наукове стажування за кордоном 
Наукове стажування в межах наукової програми Visiting Fellowship “Prisma 

Ukraïna —Research Network Eastern Europe” в міждициплінарній науковій 

інституції Forum Transregionale Studien, м. Берлін (Німеччина) пройшла с.н.с. 

відділу культурологічних досліджень Ю. Буйських 

Наукове стажування в межах наукової програми Німецької 

служби академічних обмінів (Deutscher Akademischer 

Austauschdienst –DAAD) в Інституті східно- та східно-

південноєвропейських досліджень Лейбніці, м. Регенсбург 

(Німеччина) пройшла с.н.с. відділу історичних студій        

Т. Шевченко  

 



Показники наукової діяльності за 2017 р. 

№ Назва показника 2017 

1. Опубліковано монографій в Україні 5 

2. Кількість публікацій (статей) 203 

3. Опубліковано в Україні 189 

4. Опубліковано за кордоном 14 

5. Опублікованих у міжнародній БД Scopus 3 

6. Опублікованих у міжнародній Index Copernicus 34 

7. 

 

Дисертації на здобуття ступеня кандидата наук 2 

8. 

 

Збірники документів 1 

9 Збірники наукових праць 1 



Популяризація наукового доробку вчених НДІУ 

Впродовж 2017 р. проводились презентації наукової продукції, 

відкриті лекції; виступи на телебаченні та радіо. 

Інформацію про наукову продукцію НДІУ також розміщено на 

спеціалізованих Інтернет сайтах (Інституту східно- та східно-

південноєвропейських досліджень у Лейбніці , Historians, Україна 

модерна тощо). 



Фундаментальна НДР «Україна й українство в 

етнокультурних процесах світу»; 

керівник – д.і.н., проф., член-кор. Баран В.Д. 
 

Науковий результат: 

 реконструйовано перебіг етнокультурних процесів 
на землях Давньої України. 

 Розроблено сучасну наукову модель періодизації 
етногенезу на українських теренах. 

 Уточнена ранньосередньовічна концепція 
походження українського етносу. 

 Створено узагальнену концепцію етнокультурних 
процесів на засадах міжкультурної та міжетнічної 
взаємодії, яка допомагає краще пізнати 
особливості українського світу, що творився і 
трансформувався упродовж тисячоліть, і нині 
репрезентує сучасну Україну та українців як 
націю. 

 Створено теоретичну модель зміни етнічної 
структури населення України у контексті її 
історичного розвитку від межі ХІХ – ХХ ст. до 
нашого часу з використанням динамічних рядів та 
графічних моделей. 

 Визначено основні тенденції етнокультурного 
розвитку населення Донецького та Кримського 
регіонів після розпаду СРСР у порівнянні з 
іншими регіонами України. 

 

Впродовж 2015 – 2017 рр. 
опубліковано: 
1 колективну монографію; 
1 індивідуальну 
монографію; 
1 збірник наукових праць; 
21 статтю в журналах, що 
індексуються БД Index 
Copernicus 
61 статтю у журналах, що 
входять до переліку 
фахових видань України; 
1 довідник 
захищено 1 кандидатську 
дисертацію. 
Рекомендовано до друку: 
2 індивідуальні монографії 



Монографії виконані в межах виконання НДР  

“Україна й українство в етнокультурних процесах світу»: 

 

 Шакурова О. “Основні концепції етногенезу 
українського народу: вітчизняна історіографія 
(кінець ХІХ – початок ХХІ ст.)” 
 

 Проаналізовано основні концепції, ідеї, погляди з 
проблематики походження українського народу, 
зміну наукових парадигм, наукові «повороти» в 
історіографічному дискурсі кінця ХІХ – початку ХХІ 
ст. 

Баран В., Баран Я. “У пошуках 

джерел українського народу” 
 

На основі археологічних матеріалів, 

писемних джерел висвітлено питання 

походження давніх словян, великого 

розселення, виникнення та розвитку 

українського та інших слов’янських 

народів. 



Фундаментальна НДР «Україна ХХ – початок ХХІ ст.: утвердження 

демократичних цінностей, розв'язання національних та 

державотворчих проблем»; керівник – д.і.н., Гай-Нижник П.П. 

Науковий результат:  

 Створено узагальнену концепцію державотворчих та 
суспільно-політичних процесів ХХ ст. 

 Узагальнено та проаналізовано суспільно-політичні та 
соціально-економічні концепції Української держави у 
ХХ ст. на основі співставлення моделей державної та 
національної політики українських політичних партій та 
організацій. 

 Підтверджено гіпотезу цілісного розвитку і взаємозв’язку 
державних, суспільно-політичних та культурно-освітніх 
процесів періоду української революції 1917 – 1921 рр. 

 Встановлено правонаступництво, взаємозв’язок та 
спадкоємність державних утворень, суспільно-
політичної і національно-державницької думки українців 
на різних історичних етапах; вивчено вплив 
етнонаціонального чинника (титульної нації) на 
становлення вітчизняної історико-політичної думки і 
розвиток державницьких проектів (моделей) на різних 
етапах історії України ХХ ст. 

 Розкрито досвід та значення національного 
державотворення, механізми реалізації демократичних 
засад розвитку України та її інтегрування в європейське 
співтовариство. 



Новизна отриманих результатів 

Впродовж 2015 – 2017 

рр. опубліковано: 

1 колективну монографію 

1 індивідуальну 

монографію 

1 статтю в журналі, що 

індексується в БД Scopus 

26 статей в журналах, що 

індексуються БД Index 

Copernicus, 

40 статей у журналах, що 

входять до переліку 

фахових видань України,  

захищено 2 кандидатські 

дисертації. 

 

Новизна отриманих результатів полягає у 

комплексному аналізі концепцій державних 

моделей та соціально-економічного устрою, а 

також визначенні їхнього впливу на сучасну 

суспільно-політичну думку та державний розвиток 

України.  

Вперше показано правонаступництво, 

взаємозв’язок та спадкоємність не лише 

держаних утворень, а й суспільно-політичної і 

національно-державницької думки українців на 

різних етапах української історії ХХ – ХХІ ст. 



НДР “Гуманітарні аспекти воєнно-політичної кризи в Криму та Донецькому краї” 

науковий керівник – Зінченко Арсен Леонідович. д. і. н., проф. 

Науковий результат.  

 Визначено основні дезінтеграційні процеси в 

інформаційному, освітньому, культурному 

просторі АР Крим та Донецького краю, що 

призвело до втрати Україною впливу на 

гуманітарний простір регіону. 

 З’ясовано особливості формування поселенської 

структури населення в умовах повоєнних міграцій 

робочої сили, що виявлялася у переселенні 

росіян на місце депортованих народів 

(передовсім кримських татар), пришвидшеній 

індустріалізації та масовій міграції росіян на 

Донбас. 

 Здійснено аналіз технологій інформаційно-

психологічного впливу «гібридної війни» 

(найперше йдеться про продукування та 

легітимацію фальшивих ідентичностей, на 

кшталт «Новоросії» та «Малоросії»), з’ясовано 

безпекові ризики гуманітарного простору України. 

 

Впродовж 2017 р. 

опубліковано:  

1 статтю в журналі, що 

індексується в БД Index 

Copernicus, 

8 статей у журналах, що 

входять до переліку 

фахових видань 

України,  

6 публікації у 

матеріалах 

конференцій,  

5 аналітичних записок  



НДР “Україна перед гуманітарними викликами та загрозами 

сучасності: соціально-філософський аналіз”; 

науковий керівник – Терлецький Віталій Михайлович, к. філос. наук 

 Здійснено компаративний аналіз взаємодії між 
державними інститутами і громадянським суспільством в 
контексті суспільно-політичних загроз суверенітету 
України. 

 Підтверджено гіпотезу про наявність кореляції між 
геополітичною оцінкою регіону та його значенням в 
системі координат культурно-цивілізаційного розвитку 
суспільства. 

 Розкрито специфічні соціальні передумови, що сприяли 
анексії Криму: провокування міжетнічної і міжконфесійної 
напруженості, масові фейкові інформаційні компанії з 
дискредитації всього українського, спекуляції на тему 
історичного минулого. 

   Публікації у науково-метричних базах: 

Терлецький В.М. RECENT DISCUSSIONS ON THE NAME OF 

ARISTOTLES WORK KNOWN TO US AS “METAPHYSICS” 

 // Sententiae. – 2017. – – Vol. 36. – № 2. – С. 50-65. 

Scopus: DOI: https://doi.org/10.22240/sent36.02.050 

 

Впродовж 2017 р. 

рекомендовано до друку 

1 індивідуальне 

монографічне 

дослідження, 

опубліковано: 

1 статтю в журналі, що 

індексується в БД Scopus, 

12 статей у журналах, що 

входять до переліку 

фахових видань України,  

4 публікації у матеріалах 

конференцій. 

https://doi.org/10.22240/sent36.02.050
https://doi.org/10.22240/sent36.02.050
https://doi.org/10.22240/sent36.02.050
https://doi.org/10.22240/sent36.02.050
https://doi.org/10.22240/sent36.02.050
https://doi.org/10.22240/sent36.02.050
https://doi.org/10.22240/sent36.02.050
https://doi.org/10.22240/sent36.02.050


НДР “Українське пограниччя як соціокультурний феномен";  

керівник – Овсіюк Оксана Володимирівна, канд. іст. наук. 

Науковий результат: 

 Виявлено феномен порубіжності в категорії 
історичного часу на основі дослідження культури 
повсякдення у перехідні періоди ХХ – початку ХХІ 
ст. (репатріація кримських татар, повсякдення 
киян в роки війни, україно-польське пограниччя). 

 Простежено особливості побутових 
взаємостосунків у пограничному середовищі 
приміської зони на основі локальної міської 
спільноти Ірпеня.  

 Розроблено концепцію існування уявного кордону 
між мегаполісом та містами-супутниками (на 
прикладі м. Ірпеня). 

Впродовж 2017 р. 

опубліковано: 

2 статті в журналах, що 

входять бо БД Scopus, 

7 статей у журналах, що 

входять до переліку 

фахових видань України,  

18 публікації у матеріалах 

конференцій. 

 
Новизна отриманих результатів полягає у дослідженні пограниччя як 

багатоаспектного соціокультурного феномену. Для дослідження пограниччя 

застосовується соціоантропологічний підхід, який дає змогу розглянути 

досліджувані спільноти у ширшому культурному та соціальному контексті. Увага 

дослідників зосереджена не лише на територіальному аспекті пограниччя, а 

вивчає межовість в історичному часі та культурних практиках різних соціумів. 

 



НДР "Структура українського повсякдення ранньомодерної 

доби України";  

керівник – Ворончук Ірина Олексіївна, д. іст. наук., доц.  

Науковий результат. 

 Вперше актову документацію ранньомодерної доби 
проаналізовано з погляду титулатурних атрибутів та 
титулатурних абстрактів. 

 Простежено канцелярські практики та відхилення від 
них. 

 Реконструйовано склад 30 рядових шляхетських 
сімей, простежено родинні пов’язання, на підставі яких 
створено 5 шляхетських родоводів. 

 Розроблено 2 моделі шляхетського «двору» – 
домогосподарства. 

Новизна отриманих результатів полягає у створенні 
методики та методології вивчення титулатури на 
позначення вищих верств домодерного суспільства з 
використанням підходів соціальної теорії мови, історичної 
соціолінгвістики та статистичного аналізу документального 
матеріалу, що дозволяє виявити приховані текстуальні 
шари актового формуляру та з’ясувати тодішні 
канцелярські практики записів оригінальних документів. 

Впродовж 2017 р. 

опрацьовано  

8 актових книг обсягом 

9 тис. арк. 

опубліковано: 

7 статей у журналах, що 

входять до переліку 

фахових видань 

України,  

13 публікації у 

матеріалах 

конференцій. 

 



НДР “Історичний досвід українських збройних формувань 

ХХ ст. в контексті сучасної російської агресії” науковий 

керівник  - Фешовець Олег Васильович к.філос.н. 

Науковий результат.  

 Деконструйовано провідні концепції української воєнно-

політичної та військово-історичної думки ХХ ст.  

 Здійснено компаративний аналіз військових та воєнно-

політичної методів боротьби української та інших націй 

за державну незалежність. 

 Розроблено методологію дослідження воєнно-політичної 

та військової історії України ХХ ст., враховуючи досвід 

протидії «гібридній» війні як формі агресії. 

Новизна отриманих результатів. 

 Вперше в українській історіографії проводиться 

комплексне дослідження воєнно-політичної та військової 

історії України ХХ ст., аналізуються важливі військові 

події на території України, їхній перебіг, специфіка та 

вплив на боротьбу за незалежність України.  

 До наукового обігу введені документи і матеріали, які 

дозволяють відтворити воєнно-політичну та військову 

історію України ХХ ст., особливо тих її тем, які не 

отримали належного наукового висвітлення (створення 

угруповання Радянської Армії на території України, яке 

1992 року перетворилося на Збройні Сили України, їх 

особливості та вплив на перебіг політичних подій тощо). 

Впродовж 2017 р. опубліковано: 

1 монографічне дослідження, 

1 збірник документів, 

5 статей у журналах, що входять до 

переліку фахових видань України, 

8 публікації у матеріалах 

конференцій. 

 



Спецрада із захисту 

 

 Саківський І.Б. Діяльність 

ОУН у Тернопільському 

воєводстві у 1929 – 1939 рр. 

(спеціальність 07.00.01 – історія 

України). 

 Полуда В.А. Становище 

військовополонених у 

нацистських таборах на 

території рейхскомісаріату 

“Україна” та в зоні німецької 

військової адміністрації 

(спеціальність 07.00.01 – історія 

України). 

 

 

 

За 2017 рік відбулося 6 засідань спецради, 

захищено 2 кандидатські дисертації: 

 

 



Інформаційне забезпечення та наукові 

комунікації 

 науковий доробок Інституту представлений для широкого 

загалу через такі електронні освітні ресурси 

 офіційний інтернет-сайт НДІУ; 

 інтернет-журнал відкритого доступу «Українознавство»; 

 сторінка НДІУ в Facebook 



Інформаційне забезпечення та наукові комунікації 

 

 4 номери часопису (104,2 ум. друк. арк.), які 
викладено у відкритому доступі 

Журнал представлений в наукометричних базах даних 
та індексах цитування: 

 Google Scholar; 

 Index Copernicus; 

 Academic Resource Index Research Bit; 

 Scientific Indexing Services; 

 Cite Factor Directory; 

 Universal Impact Factor; 

 Eurasian Scientific Journal Index; 

 Info base Index; 

 Cosmos Impact Factor. 

Також в реферативних базах: 

Polish Scholarly Library; 

Інституту проблем реєстрації  

інформації НАН України  

«Україніка наукова». 



Найактивніші країни-відвідувачі 

 сайту Інституту 

Україна; 

Росія; 

 Китай; 

Франція 

США; 

Німеччина; 

 Італія 

 Туреччина; 

Угорщина; 



Наукове співробітництво із закордонними організаціями 

Країна  Установа Тема та результат співробітництва 

Велика Британія 

Університет Кенту, Школа 

Антропології та 

Консервації 

Лекція антрополога Девіда Геніга на тему «Щоденна 

дипломатія: переосмислення співжиття в пост-

комуністичних спільнотах», в рамках 

Міждисциплінарний міжнародний семінар-практикум 

для молодих учених на тему «Уявне пограниччя в 

наукових дискусіях» (1-3.06.2017) 

Іспанія 

Української суботньої 

школи «Лідер» при 

асоціації українців регіону 

Мурсія, м. Мурсія 

Публічний захист науково-дослідної роботи Ружицької 

Мирослави на тему «Українська діаспора в боротьбі за 

незалежність» Х міжнародний конкурс з 

українознавства для учнів 8 – 11 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів. 

Німеччина 

Інституті східно- та східно-
південноєвропейських 

досліджень Лейбніці, 
м. Регенсбург 

Наукове стажування с.н.с., к.і.н. Т. Шевченко, 

встановлено наукові контакти з німецькими фахівцями 

з історії України та українознавства. 

Польща 
Інститут історії 
Жешовського університету, 

м. Ряшів 

Лекція Томаша Кошєка на тему «Українці, русини, 

гуцули, corcitura. Проблеми ідентичностей 

словянськомовних мешканців румунського 

Марамурешу», , в рамках Міждисциплінарний 

міжнародний семінар-практикум для молодих учених 

на тему «Уявне пограниччя в наукових дискусіях». 

Сполучені Штати Америки 
Пенсільванський 
державний університет, 

м. Філадельфія 

Лекція професора історії та антропології Кетрін Ваннер 

на тему «Міський вплив та політика «творення місця» у 

Чернівцях», в рамках Міждисциплінарний міжнародний 

семінар-практикум для молодих учених на тему 

«Уявне пограниччя в наукових дискусіях». 



Наукові та науково-освітні заходи у 2017 році 

 Інститут був організатором 12 та 
співорганізатором 13 наукових 
заходів. 

 

 Співпрацює з: 
 науковими установами,  

 органами виконавчої влади 

 дипломатичними представництвами; 

 вищими навчальними закладами 

 ЗОШ та бібліотеками; 

 громадськими організаціями та 
видавництвами; 

 музеями та історико-культурними 
заповідниками. 



Наукові та науково-освітні заходи 

 Виставка наукового доробку 

Володимира Барана, презентація 

монографії «У пошуках джерел 

українського народу» 

 Третій Форум українських 

патріотичних справ «Ми – Українці!» 

 Всеукраїнський фестиваль «Герої 

Базару» 

 

 



Популяризація українознавства  

та національно-патріотичне виховання 

В інституті експонуються документальні 
виставки:  

 - «УПА: історія нескорених» 

 - “Вбивство голодом” 

 

Проведено: 

 Х Міжнародний конкурс з 
українознавства для учнів 8-11 класів 

 

Інститут залучено до: 

- - розробки концепції національно-
патріотичного виховання,  

- - участі в форумах  та заходах 
патріотичного спрямування. 

 

  

 

 



  

Дякуємо за увагу! 


