
ToJiOBi cneuianisOBaHoi B4eHoi palH AD 26.001.214 

y KniBcbKOMy HauionaibHOMy yHiBepcHreri 
iMeHi Tapaca leBueHka, 

AOKTopy noniTHYHHX Hayk, npodecoPy, 

npodecopy kadeapH noniTHIHHX Hayk 

MaIkiii TaHai MHKoJ1aïBHi 

BIATYK 

odiuiñHoro onoHeHTa - AOKTOpa noniTHYHHX HayK, AOUEHTa, 

podecopa kadeapn dinocobiï ra nouirOJIOr" VHiBepcarery Aep*aBHo? 

dickanbHoi cJly'xón VkpaiïHH Uynpia Jleoniaa Bacn/lbOBH1a Ha Auceprauio 

MakrpaTa Uapib3a BinbaMa: ««ToJ1oBHi HanpaTH BH ykpaïncbkoi noniTH9Ho? 

KyIbTYpH: Bia KHiBCbKo? pyci no BiüHn na Aon6aci», nonany AO 3axHCTYy Ao 

cneuiani3oBanoï BYeHoi paAn AD 26.001.214 

y KH*BCbKOMy HauionaJIbHOMy yHiBepcHTeri imeHi Tapaca leByeHka, 

Ha 3406yTTA CTynens AoKTopa dinocodiï B raJiy3i 3HaHb 05 «Couia.ibHi Ta 

nOBeaiHKOBi HayKH» 3a cneuiaibHicTKo 052 «lloniroioria» 

CTyninb aKryaJibHOCTÍ oópaHoi TeMu JocJIiJKeH HH. 

CboroIHI CBIT 3ycTpiyaETbCA 3 HOBHMH BHAaMH 3arpo3 i BHKJIHKIB, cepeA AKHX 

MH BHAiIAEMO i KliMaTHYHÍ 3MIHH i TpaHCKOpJOHHY 3J104HHHICTb 1 TepopHCTHYHI 

3arpo3H i HOBi BMAH riópHAHHX perioHaJIBHHX poTHCTOAHb 30Kpema riópHAHY 

BiMHy Mix PociCbKO1O DeiepaiuiEIO i YkpaiHoO, uo Bi4óyBaETbCA Ha cxoAi Ta 

niBAHi Halioi kpaiHu. MH Bci 3HaEMO, mo me C.XaHTiHrTOH 3a3HayaB, uo B 

cyuacHOMy CBiTi QyayTb nocHJIHOBaTHCA UBLII3auiHÍ npOTHCTOAHHA. HHHiuHO 

KpaiHu MOKHa Ha3BaTH i ykpaïHCbKOO i pociicbkOO, i 
KpH3y Ha cxoA 

EBponeCbKO1O, i HaBiTb 3araibHoCBITOBOKO YH reononiTHYHOIO, BiITak îi noTpiQHo 

po3rIaAaTH KOMIJIeKCHO. BoHa cTaja pe3yJIbTaTOM 36iry B OJHIÄ TOYUi i B OAHH 

TpbOX pi3HopiBHeBHX KOHOIKTiB: reononiTHYHOrO (rnoóaibHOro), 
yac 

ykpaïHcbKO-pociñCbKoro (perioHanbHOro) Ta BJ1acHe BHyTpiIHboykpaïHcbkoro 

(IOKaIbHoro). 

Ha perioHaibHOMy piBHI MaeMO cmpaBy 3 ABOCTOPOHHIM KOH¢¢IiKTOoM Mi* 

yKpaïHoO Ta Pocieko, akHÅ 6yB BHKJIHKaHH pyñHyBaH HAM nocrpanAHCbKo? 

CHCTeMH BiJHOCHH y perioHi Ta 6aaHHAM Poci BinHOBHT «iCTopHYHY 

cnpaBenIHBICTb», nOBepHyTH CBO1 BTpaveHi no3Hulîy perioHi, AKH BOHa BBaKae

BJ1aCHOo cHepoH BIIJIHBy, a Tako* 3a6e3ieyYHTH cOOi HaieKHe Micue y CBiTOBiM Ta 

CBponencbkiH apxiTeKTypi 6e3iekH Ta cniBp06iTHHYTBa. Pocia po3rnsnae YkpaiHI 

HacaMiepea Ak npeMET CBOrO BILJIHBy Ta kJilOYOBy CKJ1ajoBy oCTpaiAHCbKH 
KMIBCbKMM 

HALIOHANbHMM YHIBEPCHTEET 

PACA WEAEHKAiHTerpauiMHHX npoueciB. iMeHi 

BXN9 p 
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Ha rno6a1bHOMy piBHi KOHdJiKT MIK IpOB)IHMMH paBLIAMH Ha 

MIKHapoAHIÄ apeHi, HacaMiepea, Mi* Pocieo Ta 3axonOM (III 1epMiHOM «3axia» 

MH po3yMieMo CIIIA, EC, HATO Ta iHuHx rpaBilIB, AKI AOTPMMyHOTbCA CIJIbHMX

3 HHMH HopM nOBeniHKH Ha MiXHapoAHiM apeHI). THMyacOBa okynauia KpAMy Ta 

yaCTHHH OHOacy npu3BeJia no oCTaTOYHOi pyHHaiuii riocrÓinoiapHOi cHCTeMH 

MIKHapAHHX BiAHOCHH, Aka icHyBana inpoTArOM OCTaHHIX ABOX JeCHTHJIITb. 

BiraK BiHHa Ha cxoni kpaïHu e caMe unBinisauiüno1o, ockiIbkH YkpaiHa BiICTOKOC 

came pauMuiäHi neMOKpaTHYHi iHHOCT 3axiaHoro CBITy CBOOOAy, 
CipaBeUIHBICTb, npaBa iOAHHH Ha npoTH Bary ¬Bpoa3iarcbkHM UIHHOCTAM 

aBTopHTapu3My, I1aTepHani3My, eraTH3My, Aki BiAcTOOe PociHcbKa Denepauia. B 

AaHOMy KOHTeKCTI, AK paBHJIbHo Bi13Ha4ae ]ncepraHT, Y KpaiiH Mae BeJIHKe

3HaveHHA B rIO6anbHiH n0JnITHUi, oco6IHBo AJ1A CIIA ak ronOBHOrO Hauioro 

CTpaTeriYHOro napTHepa, BpaxoBy1o4H HejaBHO Hanpyry Mi* HÁO ra Pociero, 

OCKUTbKH BOHa CToïTb B eHTpi oCTaHHIX nOAin y cepui CBpoin, TakHx K 

EBpoMainaH, THM1acoBa oKynauis Kpumy, 6onoBi aii Ha Cxoai YkpaïHu. 36HTT% 

nacaxupcbKoro asianaHHepa, npHayuieHHs nporecris B Binopyci 7omo. 

uiHHOCTi 1exaTb B oCHOBÍ KIHOYOBHX HapaTHBIB Came AeMOKpaTHYHI 

ykpaincbkoi nonirHo? KyJ1bTypn, aky nocninxye amepHkaHebkui HaykOBeb
apib3 BiibaM Makl paTr. 

y 38'M3KY 3 AM TeMa nuceprauiäHoi poÑoTH HapL3a Mak> para «foiOBHi

HaparuBu ykpaïHcbKoi nonirnHoi kynbTyp: Bia KuiscLkoi Pyci no BiHn Ha 

AoH6aci» e aKrya1bHOO i CBOevacHO), BiunoBinae BAMOraM ChoroAeHHA. 

CryniH 
pekoMenauiä, chopmy.1boBaHHx y AHcepTaui 

HaykOBi nonoweHHA, BHCHOBKH i pekOMeHAauli, cHopMyJlbOBaHi B AHceprauii. 

BiAnOBinakoTb BHMoraM AO Takoro BHAy AOCiKeHb. BucoKH piBeHb 

o6rpyHTOBaHocri HayKOBHX 
cchopMy1bOBaHHX y AHceprauii, ix BiporinHiCTh 3aÑe3ieyeHi: 

npodeciÄHHM BMpiIeHHSM aBTOpOM HH3KH HaykOBHX 3a5/1alb, u1o cnpHano 

peanisauiï nocTaBIeHo? MeTH Aoc.niAKeHH Ta anekBaTHiCTHO CIpyKTypHO-noriuHoi 

CxeMH nociiMKeHHA BH3HaveHi MeTI: KOKeH HacTyIHH po3AiJI un niupo3nin 

ofrpyHTOBaHoCTi BHCHOBkiB HaykOBHx moiOReHb. 

I1OJIOKEHb, BHCHOBKIB. peKoMeHAauin. 

opraHiuHO 1OB'13aHHn3 nonepeiHiM i AonoBHOE Ãoro; 

BHKOpHCTaHHAM IIApoKo1 AKepeJibHOI 0a3H 3a TeMOO HcepTauii i 

AOCTaTHiM MacHBOM aHaIITHYHMX AaHHX (cmHcOK BHKOpHC1ahoi niTeparypH 

AopiBHOe 217 onHHMLSM); 

BiAnOBIIHOCTI npeIMeTHOI cipAMOBaHOCTi JAHCeprauiHoro nocniKeHns 
Iiacnopry HaykoBoï cneuiaibHoCTi 052 «[lonironoris»: 
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AOCTaTHbOKO reorpadieo Ta BeJiHKOO KIJIbKICTIHO HaiipaMiB B anpo6auii 

OTpHMaHMX pe3yJILTaTiB Ha HaykoBo-ipaKTH4HHX KOHpepeHiaX, y TOMy uncii i 

MiKHapoAHAX. 
oCTOBipHicTb Ta HaykoBa HOBH3Ha oiepKAHHX pe3yJIbTaTIB 
O3HañoMIEHHA 3i 3MiCTOM AHcepranii, oCHOBHuMH 1yóJIiKaiAM Ta 

aBTOpedepaTOM 03BOJIHE BH3HaTH, MO MeTy JOcniAKeHHA BHKOHaHO. Le 3Hañilusi0 

BIJOópaKEHHA B oCHOBHHX nono*eHHAX po60TH, AKi cpopMyIbOBaHi aBTopOM 

ocoÓnCTO i xapakTepH3ytoTbCA neBHOO HayKOBOO HOBH3HOHO. 

30kpeMa, aBTopOM ynepuue:
0orpyHTOBAHi oco6IHBOCTI dopmyBaHHA 6a30BMX HapaTHBIB ykpaiHCbKoi 

TIOJITHYHOI KyJIbTypH cnpAMOBaHHX Ha 3MiLUHeHHA HauiOHaUILHOI 1JeHTHYHOCT1; 

npoaHani30BaHo pociücbki AHCKypCH mOno KIOYOBHX yKpaiHcbKHx 

1CTopHYHHX nOAiM B KOHTeKCTi CyuacHoi reonoiiTHYHO1 CHTyauIT 

BHCBITIHO OCHOBHI IOJiTHYHi pH3HKH YKpaiHn B yMOBax 30poMHoro 

npoTHCTOAHHA Ha cxoni Hauioi kpaïHu; 
coopMOBaHi Mo*JInBi cHeHapiï aiH kepiBHHUTBa kpaïH 3axianoi ¬Bponm.

HATO Ta oco6IMBo CIIA B yMoBax MORIHBOÍ KOH¢ppoHTaiuiï Ha exoni YKpaiH. 

ABTOpOM ydocKOHaneno 
nOHATTCB0-kareropiñHu anapar noniroIoriyHoi Hayi soKpeMa Tak 

noHATT AK onoBiAB, HapaTuB, napanurma, nponaraH1a, ineHTHHICTb 
ananis incTpyMeHTapixo pociñcbkoï nepxaBHoi nponaranan. cnpaMOBaHo? 

Ha nociaóieHHI ykpaiHcbKoi HauioHaJibHoi iaeHTHYHOCT 
po3yMiHHA apxeTHniB B 3axiAHi� noniToNoriyHi� Hayui. 

icmanu nodanbuo20 po36umxy: 

- niaxoH 1o po3yMiHH% knOYOBHX BiryH3HAHHx HapaTHBiB B KOH1eKCTi 

3AicHeHH KOHTpOnponarannn B yMOBax riópwAHoi arpecii 3 60ky Pociücbkoi 

Denepauiï; 
CHCTeMaTH3auiA npHuAH yCK1aAHEHHA CHTyaui Ha cxoAi KpaïHH B yMOBax 

3MIHH yKpaiHCbKOi BJ1aAHOi BepTHKani; 
- aHani3 6a30BMX apxeTHIHHX mOAiÄ icTopiï y KpaiHH, o exab B OCHOB 

popMyBaHHA KJIHO4OBHX BITYH3HAHHx HapaTHBIB; 

- po3yMiHHA noiaJIbIIAX nepcneKTHB po3BHTKy YkpaïHH B YMOBax eyuacHHN 

reononiTHYHUX BHKIHKIB. 

lOBHOTa BHK1any oCHOBHHX mOJIOKeHb AHcepraui BI0OpaxeHa B 

onyonikoBaHnx ipauax. OcHOBHI HayKOBi noJI0KeHHA i BHCHOBKH uceprauii 

BHCBITIeHO y 9 HaykOBMX ipaax, 6 3 AKuX onyöiKOBaHO y HaykoBHX DaxOBHX 

BHJaHHAx, y TOMy 9HcJII B 3apy6iKHOMy HayKOBOMY BH/naHHi. KibKiCTb, 0Car va 

3MiCT ApyKOBaHHX Ipaiib BiATiOBiJ1aHOTb BHMOraM MOH Vxpaiun umono ny6.niKaui 

oCHOBHOro 3Micry nAcepTaui Ha 3A06yTTA HaykoBoro eryneua noKTopa di.1ocopii 
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3 1oJITHYHMX Hayk i HajarOTb aBTopoBi npaBo nyóJiiuHoro 3aXHCTY AMcepTaii. 

eTanbHHÅ aHaii3 npepeTaBJieHHx pykoincy Ta aBropedpepaY AMcepTaiui jae 

IiACTaBH KOHCTaryBaTH ineHTHuHiCTb asropedepary ocHOBIHX 1OJIOKCHb 

Anceprauii. HaBereHi B aBTopedepari HaykOBi 10J1OKeHH%, BHCHOBKH i 

pekoMeHAauiï B nOBHOMy o6cA3i po3kpHTi i oôrpyHToBaHi B TeKeTi JUMcepTaii. 

IpakTHHa 3HauyumicTb onep*aHnx pezyJibTaTiB nOIArae y BMKopnCTaHHI 

HaykOBO-MeTOAOIoriuHnx y3aranbHeHb Ta mpaKTH4HHX peKOMeH1auin aBTopa y 
mpaKTHYHiH nisnbHoCTi opraHiB nepxaBHoi B1alu VkpaiHn Ta CIlIA. a TakoK y 

HaByalbHOMy npoueci. PoQoTa BAKOHyBanaca Ha kadpeapi aepxaBHoio yiipaBilHH 
cpinocopcbkoro HakyIbTeTy KHiBcbkoro HauioOHalbHoro yHiBepcHTeTY IMeHI 

Tapaca IleBueHKa 3 akueHTOM Ha oCHOBHÍ HapaTHBH ykpaiHcbKoi noITHYHOI 

iaeHTHYHOCTÍ. BHCHOBKH NOBHICTO BianoBi1akOTb CHopMyJIbOBaHHM 3aB1aHHAM Ta 

3MICTy CaMoi po6oTH Ta BHnJIHBalOTb 3 11 oCHOBHHX 1O1OKEHb. 
HaykoBi peKoMeH1auï, BHCHOBKH, npono3Huii, orpHMaHi e tineeprauii. Qy.1H 

xpaiH. BpaxoBaHi i BHKOpHCTaHi: MiHiCTepcTBOM 30BHIIIHIX CnpaB 

30BHIuIHbOnoniTHuHAMH BiIOMCTBaMH CILIA Ta iHuIMx AeMOKpaTHYHHX KpaiH. IO 

MOXyTb anani3yBaTH ykpaïHcbKy nepcneKTHBy, BHxoasuH 3 i icTopii. i óyayTb

popMyBaTH 30BHiuIHbonoITHYHy AiAJI bHICTb CIpaMOBaHy Ha mpoTHAIO rIópHAHIM 

arpeciï Ta indopmauiäHuM BLIHBaM 3 60xy MocKBH. PezyibTaTH 1ociKeHH

MOxyTb oyTH Tako* BHKopHCTaHi nia uac nirorOBKH HaByalbHHX KypciB 

HauioHaibHuM yHIBepcHTeTOM iMeHi Tapaca lleBveHko. HaByalbHHMH 3aK.1a/1aM 

YkpaiHn, CIIIA, iHIHX AeMOKpaTHYHHX KpaiH. 

OuiHka ineHTH4HOCTi anOTauii Ta ocHOBHHX 1010KeHb aHceprauii 

AHaii3 3MiCTy onyQnikoBaHoi aHOTauli 3acBiuye i BilIOBIAHICTb oCHOBHHM 

nonOKeHHAM, 1O BHK1aneHi B TekCTi AHceprauiÄHO? poðO1H. A: ania non1aHa 

ykpaïHCbKOO Ta aHrniäcbKOHO MOBaMH i c y3araTbHeHHM KopoTKHM BHK.1a,1OM 

oCHOBHOro 3MiCTy AHcepTauii. AHOTauis Ta TekCT AHcepraui odopM.1eHO 

BiAnOBiAHO IO BHMOr «l lopaiky ipoBeJeHHA eKCIepHMeHTy 3pHCyUKeHH8 

CryneHa 1oKTopa ¢þinocodii», 3aTBepAxeHoro locraHoBOrO Kaõinery Minicrpis 

YxpaïHM Bin 6 6epesHa 2019 poky Ne 167. 

AOTpHMaHna 3a06yBaveM BHMOr akazeMiuHoi ao6povecHoci 

uceprauiüne nocninxeHH% Yapib3a Makl para MicTHIb l1OCHaHHS Ha 

BHKOPHCraHH ien. AKepeJna iHdopMauii y pa3i
BipoMoCTeH, okpim Ilboro, y AHcepTauiï He BHAB.IeHO O3HaK aka.neMiHOTO Ial ary 

pospooOK, Hep.ACHb. 

caMouiariary, þalbcndikauii Ta iHiIMx nopyiueHb, ulO MOI.o 0 noCTaBH TH n 

cyMHiB camoCTiMHHÄ xapaKTep BHkOHaHHs aBTOPKOKY HaykOnOi 1ACUHN. 

OuiHKa 3MiCTy AMcepranii, i asepuieHoeri Ta LNOBLIHOcTi 

BCTaHOBJIeHHM BHMOraM 
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aRHOWAdous onm al odh| 'o1oNHogvdnwurorog| H1OehBs. aI BoOirehOl&od i!DO) 

OOHhHttdoa 1OHHIIpoKHHOUHOHeLDH vL HIrONI1 IHHOIrDHh IpO) 1OLBE) 

dogos HhOthoUN HONdan HaL0 o8iHH&Tsg 'Lido8 xMLorog, 08LTIMHEITA9 

10ÁHIlHdu Ánodr ApN ÁHerOOdg o oIMI HHI'|IrDo TItEOd A 

HINIHHELo HHHesoLmadeee afgI HieXHIrTIH O1OH KOHMAONIIg 
HI8 OÁNOd | t6l KH8dahOS HHIedyLoOH8exd»r KHHOHOHÝ1H IAV MLreHEMa

3H HIDHeH IrON e 'Haexdor 1o»9OHIPd» 1OHXareeoH BHHodoaio qLo1ÁNHdLr[Iu 

HHOH On 4ilhoearouo 'HNeLOHIBH & HHH8onadou aia raeduo HIa MHUIH

NIEhOu EH HN9iN O ILOOHOHI DEeri8OUTI8 NIOAOE OH OI °HHHbhoWIH NI9 BH aeLO 

HHHIH 1O8OLI8 j0JKd ÁMLehou eH HHNK °dorur Hn»9OHIBd»Á 3I- HIHHe.LOO OITI 

EhPHE18 doLae HdalrHegq BHeuaL) LIHIrsr HhoiOIILIHOH8 'HXeJ. K AHOHE

PdLaL[ BLLHK BE OH OXA ire TÁLHLHIrEHEH8

wONEI HHIedy iH 'B1oa[|-Mxodear&odah am 'birHerro_I! B100ÁdjjHireHEM8

KdenoJox1OHIOd rÁLMLyuaoOHKEvdrig'xeavduoxHHrodewxiw a .rodrosoH 

L NBHHOHlr18O OLtL3 om 'o1Idoun! eire13 B1OO KLHaWOW OJoI E "OJoX1OKIDOdoog 

EdoiedauNI OJ0»HIrOg edLa|| ifÁLHL aBHHHdu I odiojidem HuNTOHIDOd 

xod 1TLI ereuoLonr z om MLPreIErur) 'Haexdor19o8oIKON MLeaordumeod 

EHHhou 1onadau rsd nmakgorE|-odiaLIden mirox '1LL[LroLa |IAX & BIdoun! 

K BOHIEaKndop eHHhOu eaexdor ex109ONDON H»TirI¥Oo 'ILOOHOHI 3el1aouti8 

oH o1 (o '13) «oudounIKx1OHeNOO El Kainir Amuroi HhoiÁmdoaadou 

HITH MednoeH3vHHhouBidauniex9OHIIOd MirOx*d OtTI & 1oKd 10N1OLAY

KHHITeI Kiro» om "3eheHEPE. doLae ulogod uoIHureÁLNEHh01OIILII8OHa»eI 

11hvudanoAuNE OPOom BHHaOHCOUOU Hn1DANOnp vui BiHHONCDOÁDG 

HHLBWoirgodii 1oHOTHOWÁgo BHHOLEHONDOTA O1om9Lrerou 

oH013N&TeHONONad ei BHHOMDEÁeE KHHOHhOLÁ IHAOUHLngodeoidea'worgodu

XHHeHrror xHnadxoIIHEOU1OHOViranoLHELdoonr wKHHOhBHEO & OHBEB8Oou 

om HWHHHIOÁNOHr BHH3XOLrOu O10 IHKON HXIIrLNOO 'aLOd|| 'Hrou xuHhndoio 

oHI1O HHH91LT 'XBLIB¢) HHHhHdouo! HMHhBHE 4LH1oIW .H8Id AnoHhnladoau 

-040ÁPHKnoxon8eH OHHOHIITE. BHHOMI/LUrIOi 3HyIE1doour noLre.Jeg 

IdaHIr Á1D.Ws. orom BHHOMOrOI .HgDÁNIHr BL BHHaMuakkg 

IBIdaouir NKHHONoirou NHH8OHOO HHHhHlHO 

KLedapadoiae 1o1Ng"L190dxHHONÁEHKirodojoneLON KOLLoIvaKona om 'HHIed>u 

HEH ui89oeaiodouoiH!N JOWHHOr oHrHoUr1a .Horwdodo iedapadoiae 

KTeidaon Herwes XHHOITABLOOU 
BHHOuroor OIHHBHONHa 

OLLHdod Kndu eHeaorKgou oHh1Or RIdoour vdALnkdi) HeaKHONHEH 

LIT LML3IW Iodaw XHHeiOndowua Irodajj 'HNHÁOHd HrgEL. VhourYa BLo9o{ 

XOHIdoi SET LH4OHeLOeidoonirI6og0MMHHOII°Irodawir xHHBLOndo>NHa 

MHII '9HOHDHHINt.odxoidi.'SukLoHI K1.PreirNo Kleld»ont Clic
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xpaMy po3ioHaJiocA uIe 3a BoJIOAHMHpa BeinKOTO CB1/IMaTb opeckH BOX 

CXONOBHX Be* Co0opy, AKHMH Y AaBHHHY IIAHIMaJiacs Ha xopH KHAKa poiHHa 

po3uini 2.3. aBTop HaBoHTh UH<>pH MOKJIHBHX I1OJILChKUX KepiB I 4ac 

BoiHHCbKoï Tparenii. LLe nwTaHHs CKJiaHe i a6coJIIOTHO TOYHa un¢pu Ha chorojm 

He BM3HayeHa ockiIbKH NOJIbCbKi Ta ykpaïHcbki nocHiAHKH HaBOHTL pIsHI NaH1. A 

AyMaro, 1O HaiMHHMH ¬ Ti uM¢pH, KOJIH MneTLCA Ipo BCTaHOBJICHHA Iipi3BHIII 

yoHTHX, Aki 3arHHynH Ha BonnHi, - ne B panoHi 30 Tucsy JI1Onei. TloibcLKI * 

AOCIAHHKH IHUyTb TilbKH Ti un¢pu, aki Ha paxyuKy 1OJIbCLKHx AK-OBUIB

yyacHHKiB ApMiï KpanoBoi|. I BOHH nMuyTb 1,5-3 THCHi sarnóiux ykpaiHuB 

KpaiHcbKi UnppH, AK npaBHno, 8-10THcsY cynpoTH 30 THCA4. 

y po3aini 3.1. 3a3HauaeTbca, 1o 23 oepe3HS 2017 poky B Kucei eKc- 

pociÃCbKHÀ AenyTaT óyB 3acTpeneHH pocincbKHM BOHBIIeO. IeTbca npo 

BOMBCTB0 eKc-AenyTaTa Pocincbkoi ayMn . BopoHeHKOBa. akH 3BHHYBa4y BaB 

pociHcbky BJ1aay y YncIeHHHX 3IOYHHax, ae BOHBIUeO ÓyB He poCIAHHH a 

yKpaiHelb AKH MaB npH co6i nocBiIueHHA y4aCHHKa õ0ÄOBHX Ai BIJI HaurBapaii. 

Xo4a 3BMuaMHO BiH BHKOHyBaB 3aBAaHHA pOCiÃcbKHX CIeuciyko. 
MoKHa Tako* opaTH Aeuo HOBilli 1aHi couoriHTyBaHb. AKi HaB0.1H TbCa Y 

po3Aii 3.3. ne Bka3yeTbca Ha 1ocniuxeHHA, npOBeIEHe KuBCbKHM MIXHapoAHHM 

HCTHTYTOM COLLIonorii 3 cepiHA
- KOBTHA 2015 pokKy. 

Ancepraiiia iHoAi Mae eJieMeHTH ny6niunCTHKH XOYa le He ipHMeHUurye 

HaykOBe 3HaveHHA 1aHoi p060TH. 

B uUTOMy *, HayKOBa poóOTa HaincaHa cpaxOBO, ¢HyHJnaMeHTaIbHO. AKiCHO

TIpHcyTHiM opHriHaibHH� aBTopCbKHÅ niAXIIi iHTepiperauis. 3okpema. aBropoM 

Biepme TeopeTHYHO 0órpyHTOBAHÍ ocoóIHBOCTI (ÞoPMy BaHH Oa3oBHX HapaTHBiB 

ykpaiHcbKOÍ noJITHYHOI KyIbTypH, cnpAMOBaHHX Ha 3MIUHeHH HauiOHa1bHoi 

ipeHTHYHOCTI BiA uaciB KH*BCbKOi Pyci 1o cboroneHHA. byJin upoanaii OBaHi

nonaibuui nepcieKTHBH p03BHTKY YkpaiHH B yMOBax cyyacHHX Teono.ITHHHN 

BHKIHKiB. 3aciyrOBye Ha yBary JoriYHICTb CTpyKTypH poõOTH. l1o 3aõe3neHna 

rpyHTOBHe BHCBITJieHHA IpeIMeTY AOCLIKEHHA. T locTaB.ieHi 3a8/1aHHA BHKOHaHi B 

OBHOMy 00ca3i. BHcHoBKH BIAiOBI1aKOTb MeTI noCTaBIeHHM aBlaHHRM

loCTOBipHiCTb BHCHOBKIB 3aoe3ieuyeTbca MeTONOIoriuHHM TeopeTHHHM 

oórpyHTyBaHHAM BHXIAHHX 1OJIOKEHb IOCILAKEHHA; 3acTOC KONMILTCKCY 

HaykOBHX MeTOAIB, ajeKBaTHHX 0O'¬KTy. npeAMeTy, MeTI I 3aB.laHHM HIL.IOMHOO 

1OciIKeHHA. Po3poóieHI aBropoM MaTepiaiH A0CLKeHH ra MeTO.10/101iHHI 

pospookH MaroTb ipaKTH4He 3HaueHHA I MOAKyTb OyTH BHKOPHerani y n0.1a1blux 

1OCAiIKEHHAX 3 IHTaHb 3aóesievenHA IHHopManitnoi óc sneki 

BHCHOBOK. AHaIi3 JAMcepTaui ra naykOBHx Iupalub aCBLIMHB aKTya:tbHicTb 1a 

HOBH3Hy po6oTH. TlocTaBJIeHa y AOCIKeHHI MeTa 1OCATHyTa, ocHOBHI 3aR1aHH

ycniWHo BHpiiiieHI. OTpHMaHi peiylbTaTH 00pyHTOBAHHMH Ta ocTOBIPHMNMH 
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MaloTb TeopeTHYHe 3HaveHHA Ta mpakTH4Hy uiHHiCTb i MOKyTb OyTH BHKopHCTaHi 

BHaykoBiñ Ta npaKTHUHiH AisJbHOCTi. uceprauiHa po6oTa Yapib3a Makl paTa 

OiOBHl HapaTHBH ykpaïHcbkKoi noITHYHoi KyJIbTypH: BiA KHiBCbKOI Pyci 1o 

BIMHH Ha oHoaci» e camoCTiHHOKO Ta 3aBeplLieHOO IpaLueo, B IKiH OrpHMaHi HOBI 

HaykoBI pe3yTbTaTH, HO y cykynHoCTi BHpiuuy0Tb Ipo6JIeMy cyTTCBOrO
3HayeHHA 

AUIA HayKH AepKaBHe y1paBiiHHA. 

AHcepTauia nocniAHAKa BiAInOBiJae rany3i 3HaHb 05 «COjaibHi Ta 

mOBeIHKOBI HaykH» cieuialbHoCTi 052 «lloniTOIoria» Ta BMMOraM TlopsAKY

IMArOTOBKH 3106yBaviB BHlIoi ocBiTH cTyneHa 1oKTOpa HiJnocoiï 1a 1OKTOpa Hayk 

3aTBepAKEHOro 

y BHIIMx HasyaibHHX 3aKnanax (HaykoBHx yCTaHOBax), 
aTBepAKeHOro 

IOCTAHOBOHO Ka6ineTy MiHicCTpiB ykpaïHn Bia 23 6epe3HA 2016 pory No 261 (3 

3MIHaM i 1onOBHeHHAMH Bia 3 KBiTHs 2019 poky Ne 283), n.10 Tlopauky 

npoBejeHHA EKCIepHMeHTY 3 npHcyAKEHHA CTyneHA AOKTOpa diiocopii, AKHK 

3aTBepAKEHO 
IIOCTaHOBOKO KaQineTy MinicTpiB yKpaïHu Bi 6 6epe3Ha 2019 poKy 

Nol67. Yapnb3 BinbAM Maklpar 3ac+yroBye Ha upncyikeHHA HaykOBOro CTyieHs 

nOKTOpa þinocodiï 3a cneuiabHiCTHo 052 «loniTo1oria». 

Ocpiuiänui ononenT- 

AHC
IH 

DATKOBA 

npodecop kadeapu Þinocopiï' Ta nonirgrQs 

MepxaBHoro nonaTKOBOrO YHIBepcHTet 

TBO 
1OKTOp nOJIITHYHHX Hayk, AOYEHT, VHiBER 1. B. yupiä

la6NT 
SA55081a 

KMiBCbKHM 
HALIOHAnbHM YHIBEPCHTET 

IMeNI

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


Department of Political Science
College of Arts and Letters

San Diego State University 
5500 Campanile Drive 
San Diego CA 92182. 4427 
Tel: 619 594 6244 

SAN DIEGO STATE 
UNIVERSITY 

Fax: 619 594 7302 

Chair of the Specialized Academic Council DF 26.001.214 

At the Kyiv Taras Shevcherko National University 
Doctor of Political Science, Professor 

Malkina, Hanna Mykolaivna 

REVIEW 

By official opponent, Ph.D., Political Seience, and Professer, Department 

of Political Science, San Diego State University, Alexseev, Mikhail

Anatolievich of the dissertation of McGrath, Charles William, titled: 

"Principal Narratives in Ukraine's Political Culture: From the Kyivan Rus to 

the Donbas War," submitted for defense to the Specialized Academic Council 

DF 26.001.214 at the Kyiv Taras Shevehenko NationaB University, seeking the 

degree of Doctor of Philosophy in the area of scholarsbip (05 "Social and 

Behavioral Sciences" under specialization 052 "Political Science."

Relevance of the Research Topie

The dissertation meets the criterium for comparative political research as established in GeraldoL 
Munck and Richard Snyder's interviews with the most prominent political scientists since World War l 

including Gabriel Almond, Barrington Moore, Robert Dahl, Juan Linz, Samuel Huntington, Theda Skocpol, 

Arendt Lijphart, and Guillermo O'Donnell (Passion, Craft, and Method in Comparative Politics, The Johns 

Hopkins University Press, 2007)-namely, addressing an important real-world problem. And the 

problem is indeed important, perhaps even more so than the candidate spells out in his dissertation.

particularly given the continuing weaponization by Russia's leadership of information related to the 

history of Ukraine with an explicit view of undermining Ukraine's standing as an ndependent, sovereign 
KIBCKMn 

HALIOHAJIbHUM YHIBEPCHTET 
iMeni TAACA IFBYEHKA 

THE CALIFORNIA STATE UNIVERSITY BAKERSFIELD CHANNEL ISLANDS CHICO DOMINGUEZ HIULLS. EAST BAY FRESNO FULLERTON HUMBOLDT 1ON IACH 1s ANELEs MARITIME ACADEMY MONTEREY BAY NORTHRIDGE POMONA * SACRAMENTO SAN BERNARDINO SAN DIEGO SAN FRANCISCO SAN IOSE SAN LUIS OBISIP'O SAN AMARCOS NOMASIANISI Ats 
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state. The candidate's work de facto stakesout a walk-on part in a geopolitical wat ver tontn 

oi 
0 the 

past for the controlof Ukraine's and Eurasia's future

AlSO, very important and timely in this regard is the systematic iongitudinal approath to 

Ukraine S historical master narrative, a much needed reference point in political and atademat detates 

about Ukraine's history. This is because the Kremlin's blend of neo imperial and neo-Soviet master

narrative has long been established and remains deeply embedded not only in Russia' s school currie ula 

official documents, media discourses, etc., but also in established global discourses, academie

literatures, and in the general approaches to teaching students in the West about the region and 

training regional experts. For instance, Moscow remains to be the primary attraction in the U S or 

academic exchange programs dealing with the former Soviet Union it is important in this contevt to 

have a baseline, a go-to scholarly work that may serve as a grounded reference to counterbalance the 

Kremlin's narratives. The long duree approach is important not only because it comprehengively 

addresses specific contested events and personalities over centuries and could thus serve as a 

reference, but because it draws connections over time and systematizes the progression of events n 

other words, facilitates temporal causal inference to the latest developments These developments 

concern Ukraine's contested geopolitical and societal orientation toward the Euro-Atlantic. democratic. 

free-market, law-based community, for which the nation is forced to pay a high price in human life and

resources in retaining territorial integrity and maintaining a democratizing polity in the face of Russia's 

military intervention and occupation of Ukraine's Crimean Peninsula and parts of the Donbas region 

Finally, given Russia's leadership's long term entrenchment, we are likely to see contestation of 

Ukraine's history and geopolitical identity on the international arena to persist. if not intensify for many 

years to come. A profound, longitudinally coherent assertion of Ukraine' s historical trajectory gains in 

importance in this light. Just as the work of scholars on Islam on which the dissertation draws stands

up as a bulwark against militant Islamist ideas globally, so does this work has the potential to stand up as 

a bulwark against authoritarian neo-imperial expansionism in Eurasia and beyond 

Validity of Concepts, Findings, and Recommendations 

The author sets the stage for his inquiry with a solid, clear and consistent definition of the principai 

phenomenon under investigation, broken down by category (p 17) The definition of the narrative 

(story line and character development), the archetypes, the embedded values and the heuristicz are 

cOgently presented to explicate and establish the limitations of the principal goals of analysia The 
distinction between the narratives and master narratives s property estabilished Of particular 

importance is the operationalization of the imperal Oppressor Master Narratee

The research is well grounded in the relevant sctholarty lterature in ardition to the theorett a 

works on the master nartative and constructivism the autthor covera foundatoital s0urces hcudimg 

most recent authoritative analyses of Ukraine s history (notabiy Appiebautm udx e u, PoAhy 

Snyder, Sutbtelny). geopolitical contests in whicth Ukraine's mastet natatives eimerged and interaited

with Russia's imperial master narrative, and a troad range of sources cOverng contempot ary etatez

about core topics pertaining to Ukraine's master nattatives 
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The selection of key turning points in Ukraine's master narrative-from Kyivan Rus to 

Khmelnytsky - Mazepa - Shevchenko - Civil War and Inde pendence - Holodomor - Nationalist 

resistance to the Soviet rule Chornobyl - the Soviet collapse Euromaidan is consistent with the 

salience of those topics in both research on general history and contemporary political/media debates.

The application of theory to empirical evidence is consistent throughout historical cases. 

Authenticity and Innovation of Research

The dissertation meets one of the well-established criteria for providing contribution to knowledge: 

taking a hypothesis from one discipline or research area and testing it in another discipline or different 

research area (King, Keohane and Verba, Designing Social Inquiry, Princeton, 1994, pp. 16-18). This is 

accomplished through the application of the master narrative analytic framework developed by 

Halverson, Go 
Macmillan, 2011 to the analysis of Ukraine's politically and socialy formative historical discourses. In 

doing so, it also improves on much of existing political science scholarship. One long-standing critigue of 

the latter is that most scholars test theories -whether qualitatively or quantitatively - that are derived

dall & Corman, S. R. in Master Narrative of Islamist Extremism. New York: Palgrave 

from the same data with which they are tested.

Second, the author lays down the tracks for theoretical innovation by engaging in dialog with the 

constructivist theory in the field of International Relations (notably, Alexander Wendt's work on the 

agent-structure problem). Scholars in the constructivist tradition have used narrative and discourse 

analysis to explain continuity and change in international relations in ways that the analysis of balance of 

power, economic interest, and international institutions cannot explain. However, they have not 

systematically integrated the master narrative approach into their frameworks. On the other hand, 

those deploying the master narrative approach have not systematically evaluated and refined them with 

a view to how they contribute to the emergence of intersubjective reality that has been shown to shape 

key geopolitical decisions, as in the rise of "new thinking" that paved the way for the demise of the Cold 

War. 

Third, the research design is innovative in juxtaposing one state's master narrative (Ukraine's) with that 

of another state (Russia). That counterpoint is methodologically sound and empirically justified, because 

Russia's master narrative is, in essence, the principal discourse outgroup to Ukraine's master narrative 

Charting out Ukraine's narrative without this comparison would have weakened the analysis. 

Practical Impacts of Results

The dissertation has significant publication potential. It is as a solid basis for a scholarly book manuscript 

that would attract major university presses in the United States and Europe and fill an important niche

in providing a comprehensive, yet compact overview of the historical evolution of Ukraine's state and 
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national identity. Likewise, it is a foundation for focused scholarly articles that will have a place in 

important peer reviewed scholarly journals in the post-Soviet area studies but also in broader 

disciplinary and interdisciplinary journals. Research that went into the dissertation will allow the author 

or others to generate background briefing reports and memos to government agencies in the U.s. and 

elsewhere, particularly those dealing with East European and Eurasian issues. The author's six 

publications on the dissertation-related topics testify to this potential and already represent the 

practical impact of this research in their own right. 

Either in the form of publications or directly, the research completed for the dissertation lends itself

naturally to incorporation into teaching materials, from lecture notes to tests and supervised student 

research. In fact, the dissertation provides a viable template for developing an entire upper-level 

undergraduate course or a portion of a course in political science, history, or area studies.

Abstract Consistency with the Dissertation Content 

The dissertation abstract adequately reflects the principal conclusions of research as based on the 

content presented in the main text and has the adequate level of detail and the balance between 

generalization and specificity. 

Academic Ethies and Research Integrity 

The dissertation gives due and proper credit to existing research and other sources; appropriately 

cites and credits the work of others; clearly positions its arguments and findings in the context of other

literatures, and has the characteristics of authentic, ethically executed and presented work of 

scholarship. 

Content Assessment and Compliance with Content Requirements 

The work adheres well to the standard norms and practices in the political science discipline 

appropriately organized. The 
concerning content arrangement and presentation. It is cogently ano 

author articulates the principal research questions, theoretical foundations, and methodological 

considerations in the introductory part of Chapter 1; explains the selection of cases based on theory and 

methods; and proceeds to analyze those cases in chronological order. The General Conclusions 

summarizes the results well and draws implications, as is the standard disciplinary practice 
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Content Critique and Recommendations 

In line with standard disciplinary practices in North America, a doctoral (PhD) dissertation is 

considered to be but the first step, an entryway of the up-and-coming scholar into the profession. From 

this standpoint, the key question is not only how well the research accomplished the set tasks or 

addressed the key question, but what other questions arise from it that stand to contribute to 

knowledge further. In other words, the key consideration is to identify room for improvement and 

further development. The candidate, as outlined earlier, has presented an adequate foundation for 

advancing scholarship on the chosen topic. Research, in the final count, is valuable even more for the 

questions it raises than for the questions it answers. It is valuable for serving as a searchlight, as Karl 

Popper argued. With that in mind, I have the following recommendations and critical/encouraging 

questions and I pose them primarily to illuminate the positive promise of the dissertation rather than to 

define flaws.

1. To what extent could rich narrative empirics presented in the study be used not only to fit the

theoretical frame based on Halverson, but to refine the master narrative theory/methodology 

itself? One issue, for instance, that remains unresolved within Halverson's framework is what 

happens when several master narratives emerge and co-exist or compete. The very contrast 

drawn in the dissertation between the Russian master narrative and Ukraine's master

narrative clearly suggests that this is an important and relevant issue. In this regard, what kind 

of alternative narratives in Ukraine-not necessarily the ones promoted by Moscow-may 

aspire to the alternate or competing master narrative status? For instance, is there evidence 

of the "most loyal servant" or "most favored lord" master narrative that some political 

scientists (notably, David Laitin) examined as part of the analysis on the prospects of 

independence movements in the former Soviet republics, including Ukraine? 

2. While correctly focusing on the challenge from historians to the alleged continuity between 

Kyivan Rus and Muscovy following the Mongol Overlordship period (p. 39), the examination of 

that period raises an important general issue: What about possible narratives of critical events

that didn't make it to the Imperial Oppressor narrative. Specifically, the fact that the Kyiv 

principality moved to the alliance with Poland and Lithuania from the 1320's to 1360's could

be developed as an important component to Ukraine's master narrative and an important 

counterweight to the Soviet and new Russian master narrative regarding the Mongol Rule 

These developments meant that Ukraine spent about a century less under the Mongol

domination than Muscovy and core central Russian principalities. And it liberated itself from 

this rule not through the development of the hyper-centralized patronal state in the mold of 

the Moscow princes, but through incorporation into the political, social, and economic sphere

with closer political, economic, institutional and social ties to the European core. From the 

dissertation, the reader doesn't get the impression that the significance of this major 

historical bifurcation and the ensuing path-dependencies, reverberating all the way to 

Euromaidan, are an important part of Ukraine's Imperial Oppressor master narrative. But why 

is it not? That would be a good question, a good dog-that-didn't-bark case. The Soviet
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historiography portrayed the overthrow of the Mongol rule over the entire successor territory 

Or the Kyivan Rus in terms of two key events - the 1380 Battle of the Kulykovo Field and the 

1480 Grand Stand on the Ugra River. The 1320-1360 period and the transition of Kyiv toward 

Europe was marginalized or passed in silence. As someone who went through the Soviet 

education system, I can testify that learning about the end of the "Mongol Yoke" in those

terms made one feel that Moscow rulers played the decisive part in liberating all the 

territories of the former Kyivan Rus (and thus, the subsequent Russian conquest of Ukraine's 

lands was naturally perceived as the continuation of the rightful "Gathering of the Russian 

Lands"). The good thing is that the dissertation raises the key notion of the Kyiv Muscovy 

(dis)continuity and indicates where more future research would be valuable. 

3. Research completed for the dissertation also gives the author and others the opportunity to 

develop multi-method approaches to the master narrative studies. First, the spread and 

increasing sophistication of systematic text analysis with programs such as NVivo open up 

opportunities to test and refine the salience of key themes in the master narrative that the 

author teased out "manually" (through careful interpretative reading of sources). Perhaps 

the author has already considered testing his key conclusions with systematic computerized 

analysis. This would be exciting, not because a confirmation of the findings would give them 

greater credibility, but also because it could identify interesting and meaningful subthemes 

within the narratives, the hidden "dogs that didn't bark" (i.e., anomalies), and prospective or 

nascent alternate master narratives. Second, rich opinion survey data from Ukraine

(particularly, from annual monitoring/omnibus surveys of the Institute of Sociology of 

Ukraine's National Academy of Sciences and the KIIS Kyiv International Institute of Sociology) 

offers a treasure trove of data to explore how much traction the master narratives have in 

society and how they may relate to domestic political preferences (such as support for 

democracy as a form of government) and geopolitical orientations (such as support for EU 

membership). The dissertation is a good springboard for these approaches. 

I encourage the author to think about those issues and use these recommendations as a guide to 

turning this dissertation into publications and further research projects. The solid foundation is there. 

and it offers exciting opportunities with the application of critical thinking. 

Conclusion 

The dissertation is a topically relevant, theoretically grounded, and empirically solid and insightful 

political science. The principal 
work of scholarship that is deserving of the doctoral degree i 

contribution to knowledge comes through identification of the principal historical nodal points in 

Ukraine's master narrative that emerged in the crucible of the Revolution of Dignity, Russia's annexation 

of the Crimea and military intervention leading to and sustaining the Donbas war and in the systematic 

identification and presentation of continuities and discontinuities between those nodal points over the 

past millennium. The author has a good foundation for further advancing theory, methods and provision 

of data on the subject of critical importance to statehood and national identity in Ukraine. The study 
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also shows the analytic framework is applicable across country contexts and could gain more 

prominence in comparative political studies. 

Mikhail A. Alexseev, Ph.D. (Muxañno AHaTonieen Anencees) 

Professor 

Department of Political Science 

San Diego State University 

San Diego, CA 92182. USA 

SIGNATURE DATE: 07 December 2021 

KMIBCBKUM 
HALIOHANbHUM YHIBEPCUTET 

imeHi TAPAFA UERYEHKA

BxNo 200 p 
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Голові спеціалізованої вченої ради ДФ 26.001.214
В Київському національному університеті

імені Тараса Шевченка
доктору політичних наук, професору

Малкіній Ганні Миколаївні

ВІДГУК
офіційного опонента, доктора філософії в галузі політичних наук,

професора кафедри політичних наук Університету Сан-Дієго, Алексєєва
Михайла Анатолійовича на дисертацію Макграта Чарльза Вільяма, під

назвою: «Головні наративи в політичній культурі України: від
Київської Русі до війни на Донбасі», поданої до захисту до

спеціалізованої вченої ради ДФ 26.001.214 у Київському національному
університеті імені Тараса Шевченка на здобуття наукового ступеня
доктора філософії за спеціальністю 05 – «Соціальні та поведінкові

науки» напряму 052 – «Політологія»

Актуальність теми дослідження
Дисертація відповідає критерію порівняльного політичного

дослідження, визначеному в інтерв'ю Джеральдо Л. Мунка та Річарда
Снайдера з найвідомішими політологами часів Другої світової війни,
включаючи Габріеля Алмонда, Баррінгтона Мура, Роберта Дала, Хуана
Лінца, Семюеля Хантінгтона, Теду Скопола, Арендта Лійпхарта і Гільєрмо
О'Доннелла (Passion, Craft, and Method in Comparative Politics, The Johns
Hopkins University Press, 2007), а саме, присвячена вирішенню важливої
реальної проблеми. І проблема є насправді важливою, можливо, навіть
важливішою, ніж це описано кандидатом у його дисертації, особливо з
огляду на те, що російське керівництво продовжує використовувати
інформацію, пов’язану з історією України, з явним наміром підірвати статус
України як незалежної, суверенної держави. Робота кандидата де факто є
долучається до боротьби у геополітичній війні за контроль над минулим за
контроль над майбутнім України та Євразії.

Також дуже важливим і своєчасним у цьому відношенні є системний
лонгітюдний підхід до головного історичного наративу України, що є вкрай
необхідним орієнтиром у політичних та академічних дискусіях про історію
України. Це тому, що давно сформована кремлівська суміш неоімперського
та неорадянського наративів все ще залишається глибоко вкоріненою не
лише в російських шкільних програмах, офіційних документах, медіа-
дискурсах тощо, але й у усталених глобальних дискурсах, академічній
літературі, і в загальних підходах до навчання студентів на Заході про цей
регіон та підготовки регіональних експертів. Наприклад, Москва і досі
залишається для США головним напрямком реалізації програм академічного
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обміну, що стосуються колишнього Радянського Союзу. У цьому контексті
важливо мати базове, актуальне наукове дослідження, яке може слугувати
обґрунтованою противагою кремлівським наративам. Тривалісний (long
duree) підхід важливий не тільки тому, що він всебічно розглядає конкретні
спірні події та особистості протягом століть і, таким чином, може слугувати
еталоном, але й тому, що він встановлює зв'язки в часі та систематизує хід
подій, іншими словами, полегшує встановлення темпоральних причинно-
наслідкових зв'язків із останніми подіями. Ці події стосуються відстоюваної
геополітичної та соціальної орієнтації України на євроатлантичну,
демократичну, вільну ринкову, законослухняну спільноту. За таку орієнтацію
нація змушена платити високу ціну людськими життями і ресурсами у
боротьбі за територіальну цілісність і підтримку політики демократизації в
умовах військового втручання Росії та окупації Кримського півострова та
частини Донбасу.

Нарешті, враховуючи претензії правлячої верхівки Росії на
довготривале перебування при владі, ми, ймовірно, побачимо, що суперечки
щодо історії та геополітичної ідентичності України на міжнародній арені
триватимуть, якщо не посилюватимуться, протягом багатьох наступних
років. Ґрунтовне, послідовне утвердження історичної траєкторії України в
довготривалій перспективі набуває в цьому світлі особливого значення.
Подібно до того, як праця ісламознавців, на яку спирається дисертація,
виступає оплотом проти войовничих ісламських ідей у всьому світі, так і
дана робота має потенціал стати оплотом проти авторитарного
неоімперського експансіонізму в Євразії та поза її межами.

Корректність понять, висновків та рекомендацій
Автор розпочинає своє дослідження із чіткого і послідовного

визначення основного досліджуваного явища, розбитого за категоріями
(с. 17). Визначення наративу (сюжетної лінії та розвитку персонажів),
архетипів, закладених цінностей та евристики переконливо представлені, для
встановлення та пояснення обмежень щодо основних цілей аналізу.
Відмінність між наративами та ключовими національними наративами
встановлена правильно. Особливо важливою є операціоналізація ключового
наративу «імперського гнобителя».

Дане дослідження спирається на актуальну наукову літературу. На
додаток до теоретичних праць про ключовий національний наратив і
конструктивізм, автор охоплює фундаментальні джерела, включаючи
найновіші авторитетні аналізи історії України (зокрема, Епплбаум, Кубльчек,
Кузьо, Плохій, Снайдер, Субтельний) та геополітичні контексти, в яких
ключові національні наративи України виникли та взаємодіяли з російським
імперським ключовим наративом. Автор також послуговується широким
спектром джерел, що висвітлюють сучасні дебати щодо основних тем, які
стосуються ключових національних наративів України.

Актуальність добірки основних поворотних моментів у ключовому
національному наративі України – від Київської Русі до Хмельницького –
Мазепа – Шевченко – Громадянська війна та незалежність – Голодомор –
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Націоналістичний опір радянській владі – Чорнобиль – розвал Радянського
Союзу – Євромайдан підтверджується, обговорюваністю та нагальністю цих
тем як у дослідженнях із загальної історії, так і у сучасних політичних/медіа-
дебатах.

Не викликає сумнівів і застосованість теорії до емпіричних доказів у
всіх історичних кейсах.

Автентичність та інноваційність дослідження
Дисертація відповідає одному з усталених критеріїв сприяння розвитку

знання: перевірка гіпотези з однієї дисципліни чи галузі досліджень
перевіряєтьяс в іншій дисципліні чи іншій дослідницькій галузі (King,
Keohane and Verba, Designing Social Inquiry, Princeton, 1994, рр. 16-18). Це
досягається завдяки застосуванню аналітичної структури ключових
наративів, розробленої Гальверсоном, Гуделом та Корман, С. Р. в праці
«Ключовий наратив ісламістського екстремізму» Нью-Йорк: Палгрейв
Макміллан, 2011 до аналізу політично та соціально-формуючих історичних
дискурсів України. Цим дисертація також істотно підсилює існуючі наукові
дослідження з політичних наук. Одна з давніх критичних зауваг, щодо
останніх стосується того, що більшість науковців перевіряють теорії — чи то
якісно, чи кількісно — які виводять із тих самих даних, за допомогою яких
вони перевіряються.

По-друге, автор прокладає шляхи для теоретичних інновацій,
вступаючи в діалог з конструктивістською теорією у сфері міжнародних
відносин (зокрема, робота Олександра Вендта про проблему «агент-
структура»). Дослідники конструктивістської традиції використовували
наративний аналіз і аналіз дискурсу для пояснення неперервності і змін в
міжнародних відносин там де аналіз балансу сил, економічних інтересів і
міжнародних інституцій не був взмозі зробити пояснень. Однак вони не
змогли систематично інтегрувати підхід ключових наративів у свої
дослідження. З іншого боку, ті, хто впроваджує підхід ключових наративів,
не надали їм систематичнї оцінки та не уточнювали їх з огляду на те, як вони
сприяють появі інтерсуб’єктивної реальності, яка, як було показано, формує
ключові геополітичні рішення, як у випадку появи «нового мислення», що
проклало шлях до завершення холодної війни.

По-третє, проект дослідження є інноваційним у протиставленні
основного ключового національного наративу однієї держави (України) із
ключовим наративом іншої держави (Росія). Таке протиставлення є
методологічно обґрунтованим та емпірично виправданим, оскільки
російський ключовий наратив, по суті, дискурсивно суперечить ключовому
національному наративу України. Окреслення українського наративу без
такого порівняння послабило б ґрунтовність аналізу.

Практичні впливи результатів
Дисертація має значний публікаційний потенціал. На її основі можливо

підготувати рукопис наукової монографії, яка могла б зацікавити
видавництва провідних університетів Сполучених Штатів та Європи та
зайняти важливу нішу як всебічний але водночас компактний огляд
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історичної еволюції української держави та національної ідентичності. Крім
того, матеріали дисертації можливо використати для підготовки
спеціалізованих дослідницьких статей як для наукових журналів в галузі пост
радянських студій так і журналів більш загального та міждисциплінарного
спрямування. Дослідження, здійснені в рамках дисертації, дозволять автору
або іншим особам готувати дорадчі звіти та пам'ятки для урядових установ у
США та інших країн, особливо тих, що займаються питаннями Східної
Європи та Євразії. Шість публікацій автора по темі дисертації свідчать про
вказаний потенціал і демонструють сбою практичний вплив цього
дослідження.

Чи то у формі публікацій, чи безпосередньо, результати дисертаційного
дослідження, можуть буди включені в такі навчальні матеріали як конспекти
лекцій, контрольні роботи і матеріали для студентських дослідницьких
проектів. Насправді, дисертацію можна вважати шаблоном для розробки
частини або цілого бакалаврського навчального курсу з політичних наук,
історії чи краєзнавства.

Узгодженість анотації та змісту дисертації
Анотація адекватно відображає основні висновки дослідження на

основі змісту, викладеного в основному тексті, є достатньо детальною та
витримує баланс між узагальненням і конкретизацією.

Академічна етика та доброчесність дослідження
У дисертації належним чином враховані результати існуючих

досліджень та інші джерела. Автор належним чином цитує та враховує
здобутки інших, чітко позиціонує свої аргументи та висновки в контексті
інших джерел. Дисертація може бути охарактеризована як оригінальна
наукова робота виконана із повагою до етичних принципів.

Оцінка змісту та відповідність змістовним вимогам
Робота виконана із належним дотриманням стандартних норм і практик

у дисципліні політичних наук щодо організації змісту та його представлення.
В змістовному плані дисертація чітко і належним чином впорядкована. У
вступній частині першого розділу автор формулює дослідницькі завдання,
теоретичні основи та методологічні засади; надає пояснення щодо добірки
кейсів на основі теорії та методології; і продовжує аналізувати ці випадки в
хронологічному порядку. Згідно із типовою дисциплінарною практикою,
загальні висновки до дослідження окреслюють результати і наслідки.

Критика змісту та рекомендації
Відповідно до стандартної дисциплінарної практики Північної

Америки, докторська (PhD) дисертація вважається лише першим кроком,
входом вченого-початківця у професію. З цієї точки зору, ключовим
питанням є не лише те, наскільки вдало в дослідженні реалізовано поставлені
завдання чи досянуто мету, але й те, які інші питання та проблеми
випливають із нього, та можуть сприяти подальшому його поглибленню.
Іншими словами, ключовим фактором тут є визначення простору для
вдосконалення та подальшого розвитку. Кандидат, як вже було зазначено
раніше, представив достатній базис для подальшого поглиблення досліджень
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з обраної теми. Дослідження, зрештою, є цінним навіть не тільки через те, що
відповідає на ряд питань, а навіть більше тим, які питання в ньому
порушуються. Як зауважував Карл Поппер, його цінність полягає в тому,
щобі слугувати пошуковим прожектором. З урахуванням сказаного, я маю
наступні рекомендації та критичні/заохочувальні запитання, і я ставлю їх
насамперед, щоб висвітлити позитивні перспективи дисертації, а не для
визначення недоліків.

1. Якою мірою багаті наративні емпіричні дані, представлені в
дослідженні, можуть бути використані не тільки для того, щоб відповідати
теоретичним рамкам Гальверсона, але й для уточнення самої
теорії/методології ключового наративу? Наприклад, одне питання, яке
залишається невирішеним у контексті Халверсона, — це те, що трапляється,
коли з’являється кілька ключових національних наративів, які співіснують
або конкурують. Наведений у дисертації контраст між російським
українським ключовими наративами, сам по собі чітко вказує на те, що ця
проблема є важливою та актуальною. У зв’язку з цим, важливо також
прояснити, які альтернативні наративи в Україні – не обов’язково ті, які
просуває Москва – можуть претендувати на статус альтернативного чи
конкуруючого ключового наративу? Наприклад, чи існують докази щодо
ключового наративу про «найвідданішого слугу» чи «найулюбленішого
володаря», які деякі політологи (зокрема, Девід Лайтін) досліджували в
рамках аналізу перспектив рухів за незалежність у колишніх радянських
республіках, включаючи Україну?

2. Правильно зосередившись на оскарженні істориками можливої
спадкоємності між Київською Руссю та Московією після періоду
монгольського панування (р. 39), розгляд цього періоду порушує важливе
загальне питання: як щодо можливих наративів про найважливіші події, які
не були включені до наративу "імперського гнобителя?" Зокрема, той факт,
що Київське князівство перейшло до союзу з Польщею та Литвою з 1320-х
до 1360-х років, міг би постати важливим компонентом ключового наративу
України та противажити радянському та новому російському ключовим
наративам щодо монгольського панування. Ці події означали, що Україна
перебувала під монгольським пануванням приблизно на століття менше, ніж
Московія та основні центральноросійські князівства. І вона звільнилася від
цього панування не через розвиток гіперцентралізованої патрональної
держави за зразком московських князів, а шляхом включення в політичну,
соціальну та економічну сферу з більш тісними політичними, економічними,
інституційними та соціальними зв’язками з європейським ядром. З дисертації
у читача не складається враження, що значення цієї великої історичної
біфуркації та пов’язаних із нею залежностей від вибору шляхів, відголоски
яких сягають навіть Євромайдану, є важливою частиною ключового наративу
"імперського гнобителя" України. Але чому це не так? Це було б гарне
запитання, вдалий приклад кейсу пса, який не гавкав. Радянська історіографія
змалювала повалення монгольського панування на всій наступницькій
території Київської Русі в руслі двох ключових подій - битви на Куликовому
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полі 1380 року і Великого стояння на річці Угрі у 1480 році. Період 1320-
1360 років і перехід Києва до Європи були маргіналізовані або пройшли в
тиші. Як людина, яка пройшла через радянську систему освіти, можу
засвідчити, що викладання історії заверешення «монгольської навали» в
такому ключі створювало враження, що московські правителі відіграли
вирішальну роль у звільненні всіх територій колишньої Київської Русі (а
отже, подальше завоювання Росією українських земель сприймалося як
закономірне продовження «збирання руських земель»). Приємно те, що
дисертація піднімає ключове поняття перервності лінії Київ-Московія та
вказує, що буде важливо дослідити в майбутньому.

3. Здійснені в дисертації дослідження, також дають автору та іншим
можливість розробити багатометодні підходи до досліджень ключових
наративів. По-перше, поширення та зростання грунтовності систематичного
аналізу тексту за допомогою таких програм, як NVivo, відкриває можливості
для перевірки й уточнення значимості головних тем у ключовому наративі,
які автор виділив «вручну» (ретельно прочитуючи та тлумачачи джерела).
Можливо, автор уже думав перевірити свої ключові висновки за допомогою
систематичного комп’ютеризованого аналізу. Це було б захоплюючим не
тільки тому, що підтвердження висновків додало б їм більшої достовірності,
а ще й тому, що це б дало можливість визначити цікаві та значущі підтеми в
наративах, схованих «псів, які не гавкали» (тобто аномалії) та перспективні
альтернативні ключові наративи. По-друге, багаті дані опитувань
громадської думки в України (зокрема, з щорічних
моніторингових/омнібусних опитувань Інституту соціології НАН України та
Київського міжнародного інституту соціології КМІС) пропонують цінний
набір даних, для дослідження, наскільки впливовими є ключові наративи у
суспільстві і який стосунок вони можуть мати до внутрішньополітичних
уподобань (наприклад, підтримка демократії як форми правління) та
геополітичних орієнтацій (наприклад, підтримка членства в ЄС). Дисертація
є хорошим плацдармом для реалізації таких підходів.

Я закликаю автора замислитися над цими питаннями та використати ці
рекомендації як керівництво для перетворення цієї дисертації на публікації та
подальші дослідницькі проекти. Міцне підгрунтя для цього створене, і,
застосовуючи критичне мислення, на цій основі можливо реалізувати
захоплюючі можливості.

Висновок
Дисертація є актуальною, теоретично обґрунтованою, проникливою та

емпірично грунтовною науковою роботою, яка заслуговує на присвоєння її
автору ступеня доктора філософії з політичних наук. Основним науковим
досягенням і внеском здобувача є визначення основних історичних вузлових
пунктів ключового наративу України, що виник в горнилі Революції Гідності,
анексії Криму Росією та військової інтервенції, що призвела до виникнення і
тривалого продовження війни на Донбасі. Крім того важливим досягенням є
також систематична ідентифікація та представлення неперервності та
перервності між цими вузловими точками у минулому тисячолітті. Автор
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створив якісну основу для подальшого поглиблення теорії, методів та
представлення даних по темі, яка має критичне значення для державності та
національної ідентичності в Україні. Дослідження також показує, що
аналітична структура застосовна в контексті різних країн і може мати
значний потенціал у порівняльних політичних дослідженнях.

Михайло Анатолієвич Алексєєв

Професор кафедра політичних наук
Університету штату Сан-Дієго
Сан Дієго, Каліфорнія, 92182. США
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