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Не викликає сумніву, що у форматі доповіді чи шкіца доволі складно 

здійснити навіть поверховий огляд поставленої проблеми. Традиційно в 

Україні навіть фахівцями в більшості випадків історія Росії XIX — початку 

XX ст. ототожнюється з історією Російської імперії. Ця традиція, що 

складалася протягом тривалого часу, продовжує потужно впливати як на 
російських істориків, так і на світову русистику. 

Очевидно, що вимушено, принаймні частково залишаючись у рамках 

історичної традиції, мова може йти лише про визначення основних тенденцій 

історичної науки в Україні стосовно історії Російської імперії, цієї спільної 
рами для полотен історії народів Росії та більшої частини України XIX — 

початку XX ст. 
Загальновизнано, що значення саме цього періоду складно переоцінити, 

виходячи з формування сучасних російської та української держав, 

національних культур, літературних мов, ідеологій. 

Йтиметься загалом про вказаний хронологічний відтинок, залишаючи 

осторонь питання «короткого» чи «довгого» XIX ст. в контексті 
загальноєвропейського історичного процесу. Освоєння даного періоду 

національними історіографіями є важливою складовою процесу національної 
самоідентифікації, у сучасних умовах творення націй-держав, на жаль 
переобтяженою політико-ідеологічними чинниками. 

Осмислення цих процесів історичною наукою в Росії та Україні 
наприкінці XX — на початку XXI ст. є спробою знайти відповіді новими 

поколіннями істориків приблизно на ті ж питання, що постали ще століття 

тому. Показово, що й зараз у демократичній Росії домінуючу позицію зайняло 

бажання подати історію Російської імперії та СРСР як історію власне Росії, за 
незначними винятками. Ситуація характерна ще для початку XX ст. 1. 
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Як наслідок, більшість російських істориків, що досліджують XIX — 

початок XX ст. (шановний пан О. І. Міллер це стверджує, додаючи 

«переважна»), більшість істориків-русистів Заходу та Сходу, значна кількість 

істориків, що займаються цим періодом в Україні, усвідомлено чи підсвідомо 

розділяють цей період. У той же час формування повноцінної української 
національно-історичної думки неможливе без відходу від старих схем. Це 
питання не ідеології чи конфронтації, а звичайної наукової логіки 1. 

Отже, щоб спробувати оцінити внесок або можливий внесок українських 

істориків у дослідження історії Росії XIX — початку XX ст., не варто оминати 

такі ключові питання: 

1. Що є українською історіографією XIX — початку XX ст. в Україні й за 
її межами? 

2. Якою мірою історія Російської імперії XIX — початку XX ст. є 
історією Росії? 

Як зазначалось, і в сучасній Росії існує потужна практика віднесення 

дослідження українських істориків XIX ст. до регіональної історіографії навіть 
не Російської імперії, а Росії, роблячи виняток для частини «самостійників» 2. 

Такі підходи узгоджуються з тенденціями до зростання впливу регіональних 

історій у Європі відповідно до декларацій по зростанню ролі «Європи 

регіонів». Зазначимо, що наукова компетентність редакторів заслуговує 
найвищої оцінки, як і їх можливості впливати на характер досліджень у Росії та 
пострадянському просторі 4. На жаль, цей підхід є певним кроком назад навіть 
порівняно з радянською історіографією. Проте він поділяється частиною 

істориків в Україні, що приймають такі правила гри як унаслідок звички, 

виробленої москвоцентризмом радянського часу, так і внаслідок низки 

об’єктивних та суб’єктивних чинників. Серед них не останнє місце займає 
прагнення уникнути закидів у «хуторянстві» та «націоналізмі» та мати 

репутацію «модерніста» чи «академіста», що позитивно впливає на отримання 

стажування та гранту. 

Ситуація для української історичної науки ускладнюється тим, що 

поняття «українська історіографія» не є достатньо виробленим, а 
найпроблемнішим є саме період XIX — початку XX ст. 

Свого часу Л. Р. Винар охарактеризував українську історіографію як 

явище світового історичного процесу, що включає «наукові праці українських 

істориків або істориків українського походження, присвячені історії України, 

                                                
1
 Боровський Я. Є. Джерелознавство історії України: Довідник / [Редкол.: Варшавчик М. Я. 

(голова) та ін.]. — К., 1998; Дашкевич Я. Стан і напрямки джерелознавчих досліджень історії 
України (др. пол. XIX — XX ст.): Доп. про друк. праці, подані на здобуття наук. ступеня д-ра 
іст. наук. — К., 1994. — С. 3—4. — (На правах рукопису). 

2
 Аймермахер К. Национальные истории в советском и постсоветских государствах / Под ред. 

К. Аймермахера, Г. Бордюгова. — М., 1999. — С. 60, 62, 84—89. 
4
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Карнеґі «Межнациональные отношения и этнические конфликты в России и СНГ» (1993—
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без огляду на місце їхнього перебування і мову, якою вони друкують свої 
праці» 5. 

Дане кваліфіковане визначення історика класичного вишколу відбивало 

ситуацію, в котру потрапила історична наука в Україні, коли після погрому 

1930—50-х рр. та хвилі русифікації «українська історіографія на терені цілої 
УССР втратила свій український характер і традиції», а більшість праць 
лежали «поза межами справжньої історичної науки» 6. У той же час 
О. П. Оглоблин високо оцінював спроби істориків радянської України 

залишатись у рамках наукової методи, уважаючи, що не можна їх осуджувати, 

оскільки вони були підневільними 7. 

Незважаючи на досить песимістичні оцінки стану української історичної 
науки в 1977 р., у зв’язку з об’єктивними і суб’єктивними чинниками, ситуація 

як у суспільстві, так і в науці почала змінюватись. Як наслідок, Л.-Р. Винар 

окреслив актуальні завдання української історіографії, виходячи з тієї 
обставини, що українська історична наука є інтегральною частиною 

історіографії, бо «історія України безпосередньо в’яжеться зі світовим 

історичним принципом». Велика увага при цьому має приділятись 

удосконаленню методологій, а також мають бути відкинуті спроби писати 

історію, виходячи з партійних або публіцистичних аспектів, котрі не базуються 

на історичній науковій методології 8. 
Оцінюючи значення внеску Л. Р. Винара в історичну науку, Л. Д. Сакада 

зазначала, що оцінка ним історіографічної спадщини М. С. Грушевського в 

уґрунтуванні якісно нових схем української історії має надзвичайно важливе 
значення. Ключовим серед них є завдання впровадження в українську й світову 

історіографію схеми історії України, базованої на осучасненій і доповненій 

схемі М. С. Грушевського з відповідною періодизацією і термінологією 9. 

Отже, для Л. Р. Винара й для більшості дослідників українська історична 
наука певною мірою ототожнюється з україністикою й фактично відбиває 
ситуацію й усередині України. До цього часу навіть у незалежній Україні 
відсутній Інститут історії, а продовжує існувати лише Інститут історії України, 

фундований 1937 р. 
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 Винар Л. Перший загальний з’їзд українських істориків: Зауваження до програми з’їзду 

// Укр. історик. — 1997. — Чис. 1—2. — С. 105. 
6
 Оглоблин О. Думки про сучасну українську совєтську історіографію. — Ню-Йорк, 1963. — 

С. 15. 
7
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8
 Винар Л. «Український історик» з перспективи 35 років (1963—1998) // Укр. історик. — 

1998. — Чис. 1—4. — С. 24. 
9
 Сакада Л. Любомир Винар як історик України й історіограф (За матеріялами журналу УІТ) 

// На службі Кліо : Зб. наук. пр. на пошану Л. Р. Винара, з нагоди 50-ліття його наук. діяльности. 

— К. та ін., 2000. — С. 103—104. 
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Я. С. Калакура визначає, що «українська історіографія має своїм 

завданням аналізувати тенденції розвитку української історичної думки» 10, 

залишаючись у руслі визначення О. П. Оглоблина про те, що предметом 

української історіографії є розвиток української наукової праці та дослідження 

минулого України й разом із тим розвиток української історичної думки 11. 

У той же час О. П. Оглобин, розглядаючи проблеми культурного процесу 

в Україні, піддав критиці традиційну схему, за якою вважається українським 

лише написане українською мовою етнічними українцями. Він уважав, що все, 
що було створено на українській землі силами українських (територіальною й 

національною) культурних діячів (та установ), незалежно від їх етнічного 

походження й мовної форми, належить до України. Єдиним селекційним 

критерієм може бути тільки дух, зміст і ідеологія твору. А. Є. Атаманенко 

вважає це не беззаперечним, хоч і визнає актуальним для науки й сьогодні 12. 

Саме такий підхід, розроблений науково-методично, дозволить вийти 

українській історичній науці на відповідний рівень.  
О. П. Оглоблин при об’єктивному ставленні до надбань українських 

істориків, уважав за необхідне й класичну наукову критику позицій іноземних 

істориків стосовно проблем історії, дотичної до історії України 13. Це не може 
не передбачати відповідної розробки тем світової історії українською 

історичною наукою. 

Тобто для відходу від складної конструкції «історіографії історії УРСР» і 
уникнення іншої крайності, звужуючи її до рамок «розвитку української 
наукової праці над дослідженням минулого України», Л. Д. Сакада слушно 

зауважує, що зміст поняття «українська історіографія» має включати в себе і 
«українське бачення всесвітньої історії». У той же час обсяг поняття 

«українська історіографія» «не є тотожнім поняттю „історіографія історії 
України“», бо в нього включаються і праці з історії України («україністика»), 

виконані «чужоземними істориками (представниками інших націй)» 14. 

Виходячи з викладеного вище, у дуже наближеному вигляді автору 

здається доцільним сформулювати визначення терміну «українська 
історіографія» з урахуванням полісемантичності терміну «історіографія»: «Під 

українською історичною наукою („історіографією“ в XVIII — на початку 

XX ст.), розуміємо частину загальної історичної науки, що сформувалася в ході 
світового культурного процесу, включає наукові праці істориків і набутки 

відповідних наукових установ та інституцій в Україні та праці істориків 
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 Калакура Я. C. Теоретико-методологічні засади української історіографії (За працями 

проф. Любомира Винара) // На службі Кліо : Зб. наук. пр. на пошану Л. Р. Винара, з нагоди 50-

ліття його наук. діяльности. — К. та ін., 2000. — С. 43. 
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 Там само. — С. 46. 
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 Атаманенко А. Є. Процес розвитку української історичної науки у насвітленні Олександра 
Оглоблина // Укр. історик. — 2000. — Чис. 4. — С. 71. 

13
 Там само. — С. 75. 
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 Сакада Л. Д. Деякі теоретичні аспекти української історіографії в обговоренні журналу 

«Український Історик» // Укр. історик. — 2000. — № 4. — С. 36. 
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українського походження і українських інституцій за межами України, без 
огляду на мову та місце друкування, при визнанні ними українського 

національного проекту як рівноправного, важливого елементу світового і 
європейського історичного процесів». 

Не претендуючи на довершеність чи закінченість, запропоноване 
визначення все ж дозволяє класифікувати власне українську складову 

історіографії XIX — початку XX ст., а також виділити із досліджень 
української історичної науки ті праці, які можна віднести до «русистики», 

тобто досліджень історії Росії (Російської імперії без її основних північно-

західних і південно-західних інонаціональних включень). Це визначення 

певною мірою дозволяє розв’язувати проблеми для XIX — початку XX ст., де 
до початку XX ст. досить складно виділити власне українські інституції та 
структури. Вони розчинялися в імперському морі або, принаймні, уважається, 
що розчинялися. Звичайно, таке визначення зустріне аргументовану критику. І, 
у принципі, це легко передбачити. Адже, аналізуючи праці джерелознавчого та 
історіографічного характеру, деякі сучасні дослідники йдуть далі, ніж офіціозні 
«Историографии истории СССР».  

Досить аргументовано рецензуючи твори колег, С. Г. Біленький доходить 

до парадоксального висновку, з яким складно погодитися: «А тепер увага: 
В. С. Іконніков, виявляється, працював у рамках офіційної російської 
історіографії, а В. Б. Антонович — у народницькому напрямку української 
історіографії. То, може, вони були підданими двох різних володарів (один із 
яких був українським королем з роду Олельковичів)? Чи служили в різних 

університетах і не належали до „київської школи істориків“? Цей ребус 
Авторка (О. О. Тарасенко. — О. К.) пояснює так: сьогоденна історична 
перспектива незалежної української держави потребує цілісного осмислення 

минулого. Що ж, вітаю читачів з поверненням в епоху Романтизму. Щоправда, 
тепер уже з префіксом „постнео-“» 15. 

Такий підхід, що має незаперечне право на існування, змикається з більш 

традиційним, виробленим представниками іншої школи. Віддаючи належне 
професіоналізму О. І. Журби, який справедливо критикує явища, викликані 
«хворобою зростання молодої нації», усе ж неможливо сприйняти як виважене 
та наукове твердження, що деякі особливості становлення української 
історіографії XIX ст. (це легко можна перенести й на сучасність) потребують 

зараз «суттєвого уточнення з урахуванням не лише доцільності, але й 

абсолютної неможливості розглядати історіографічну ситуацію в Україні того 

часу поза контекстом розвитку загальноросійської історичної науки та її 
структур, органічною складовою якої й були українські „регіонали“ 

антоновичевої школи». І далі: «Причому їхній регіоналізм здебільшого мав 

суто академічні параметри і, на рівні особистісної мотивації, не 
детермінований соціокультурними реаліями тих територій, що ними 
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вивчалися» 16. Отже, знову ми маємо: «...ніяких українців не було, все це 
вигадки Австрійського генерального штабу». Виникає лише одне запитання, 
викликане попередніми зауваженнями цитованого шанованого 

дніпропетровського автора: «Чи можна вважати російську історіографію 

загальноросійською й самодостатньою?» 

Приблизно такими ж термінами та підходами оперують К. Аймермахер 

та Ґ. А. Бордюґов — редактори і автори згадуваного піонерного проекту, що 

репрезентує широкий європейський та північноамериканський історичний 

загал. В ньому задекларувалося бажання розчистити завали перекручень та 
забобонів. Щодо успіхів у цьому напрямі, за браком місця, дозволимо відіслати 

до кваліфікованого та аргументованого розбору даного солідного наукового 

проекту, який здійснив В. В. Кравченко 17.  

Отже, що зробила чи, принаймні, могла зробити (і скоріше не зробила) 
українська історична наука в галузі русистики XIX—XX ст. Тут ми знову 

стикаємось із старою проблемою. Як зазначалося, уся українська історична 
наука 1990—2002 рр. більш-менш аргументовано може, в певних аспектах, 

відноситься і до історії Російської імперії регіонального виміру. 

За підрахунками — ми маємо на виході близько 80 кандидатських і 20 

докторських дисертацій, не кажучи про значну кількість статей, збірників, 

монографій. Число, на перший погляд, солідне, але в реаліях — навпаки. 

Досить порівняти цю цифру із масивом досліджень XVII ст. або періоду 

1917—1922 рр. Просте порівняння віддзеркалює пріоритети сучасної 
української науки. Характерно, що більшість робіт із тематики XIX—XX ст. 
лежить у руслі традиційної радянської історіографії та запропонованої саме 
нею тематики. 

Збереження традиційних підходів та проблематики сприяє тенденції 
розгляду історії України як регіональної. Водночас навіть зараз не вироблено 

модерного (не кажучи про постмодерн) погляду на історію українців і росіян 

XIX—XX ст. Здавалося, що було б логічним після утворення незалежної 
України очікувати зростання наукового інтересу та появи низки досліджень у 

новому ключі.  
За таких умов науковці мали б запропонувати і ґрунтовні праці з історії 

та культури України XIX — початку XX ст. та, відповідно (оскільки вони 

неможливі без загальноімперського матеріалу), праці, принаймні дотичні до 

історії Росії. З часом такі дослідження позбавились би емоцій, політичних 

нашарувань; базувалися на відповідних методологічних підходах. Поява таких 

робіт, без сумніву, стимулювала б наукову співпрацю з сусідами, оскільки 

російська історична наука переживає проблеми не менші, ніж українська, хоч і 
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часто іншого плану. Практично не вивченими залишаються питання 

становлення російської нації, виходячи з ситуації, коли «Сталин исчез со 

страниц наших исследований, но концепции его остались» 18. 

При загальній схожості історичних шкіл, попри більш високий рівень 
організованості російської науки та забезпеченості її архівами, українська 
наука може зробити свій внесок у розв’язання низки проблем. Це мав би бути 

своєрідний погляд збоку, надзвичайно важливий для кожної національної 
історіографії. 

Тому, під українською історичною «русистикою» розуміються наукові 
студії, присвячені історії та культурі російської нації. Такі праці мають давати 

уявлення про життя сусіднього з українцями етносу — «старшого» чи 

«молодшого» брата (в залежності від погляду на вік чи статус сусіда, з яким 

протягом століть, із власного бажання, а часто-густо всупереч йому, українці 
мали найтісніші контакти, творячи як власну, так і загальноімперську 

культуру). 

Як зазначалося, ми маємо розглядати праці, котрі вносять щось нове в 

історичну свідомість та відіграють певну роль для російської історичної науки. 

Хоч З. Когут уважає, що «модерна українська історична думка формувалася у 

взаємодії з більш розвиненими історіографіями Східної Європи — польською 

та російською» 19, криза чи організаційна нерозвиненість української 
історіографії має, як не дивно, свої позитивні риси. 

Л. В. Таран справедливо критикувала керівників української історичної 
науки за відсутність відповідних історичних структур, оцінювала стан 

методології як жорстку кризу 20. Але це відіграє й певну позитивну роль, 
принаймні в дослідженні проблеми російської історії XIX ст. 

Складно не погодитися з точкою зору Я. В. Верменич, що в розвитку 

історичної регіоналістики в Україні, українська історична наука має 
потужніший ресурс, оскільки поліцентричність розширює як поле досліджень, 
так і документальну базу 21. Однак, у специфічних умовах сьогодення, коли 

досить часто цілісна історія України підміняється історією регіонів, своєрідним 

позитивом є та обставина, що традиційно потужна на колишніх теренах СРСР 

українська історіографічна школа має свої різноманітні школи та 
представництва (Дніпропетровськ, Київ, Львів, Харків, Острог). 
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Навіть на тлі потужної російської історіографії набутки І. І. Колесник 22, 

Л. В. Таран 23, В. В. Кравченка 24, С. П. Стельмаха 25 та інших своєю 

тематикою, підходами, дотичними до російської історіографії, можуть 
використовуватись їх колегами з російського боку кордону. Основою цікавого 

дослідження може стати порівняльний аналіз праць українських істориків, 

скажімо, з тематикою та підходами вінничанки М. Ґ. Вандалковської 26, 

стародубця І. Д. Ковальченка 27, новозибковця С. І. Михальченка 28 та багатьох 

інших, що репрезентують російську історіографію й займаються схожими 

проблемами.  

Ще один напрям, де контакти між російськими та українськими 

істориками є дуже перспективними, — це розроблення питань формування 

модерних націй на теренах Східної Європи, адже рівень табуйованості в 

російській історіографії значно вищий, ніж в українській 29. 

Також до проблем, що розв’язуються українськими та російськими 

істориками, рівнобіжно можна віднести й питання функціонування апарату 

управління Російської імперії на місцях. Показовими в цьому плані є роботи 

В. С. Шандри 30 та С. Величенка 31, виконані на українському матеріалі. За 
своїм джерельним забезпеченням, концептуальними підходами ці праці теж 

мають прямі аналоги в сучасній російській історіографії. Актуальність цієї 

                                                
22

 Колесник И. Историческое сознание: феномен духовности и науки // История 

общественной мысли России и Украины XVII — начала XX ст. — Днепропетровск, 1992. 
23

 Таран Л. В. Французская историография (70-е гг. XIX — 80-е гг. XX вв.). — Киев, 1991; Её 
же. Историческая мысль Франции и России: 70-е годы XIX — 40-е годы XX вв. — Киев, 1994. 

24
 Кравченко В. В. Нариси з української історіографії епохи національного Відродження 

(друга половина XVIII — середина XIX ст.). — Х., 1996. 
25

 Стельмах С. П. Історична думка в Україні XIX — початку XX століття. — К., 1997. 
26

 Вандалковская М. Г. Вечный россиянин Александр Александрович Кизиветтер // Историки 

России, XVIII — нач. XX в. : [Очерки]. — М., 1996. 
27

 Ковальченко И. Д. Методы исторического исследования. — М., 1987; Его же. Сущность и 

особенности общественно-исторического развития (Заметки о необходимости обновленных 

подходов) // Исторические записки: Теорет. и методол. проблемы ист. исследований. — М., 

1995. — Вып. 1 (119). 
28

 Михальченко С. И. Киевская школа в российской историографии (Шк. зап.-рус. права). — 

М. ; Брянск, 1996. 
29

 Див. наприклад: Грицак Я. Й. Нарис історії України: Формування модерної української 
нації XIX—XX століття. — К., 1996; Струкевич О. К. Українська «нація до націоналізму»: 

пошуки критеріїв ідентичності в Україні-Гетьманщині ХVІІI ст. // Укр. іст. журн. — 1999. — 

№ 6; Його ж. Українська ранньомодерна нація: історико-етнонаціологічні аспекти дослідження 

// Укр. іст. журн. — 2001. — № 5.  
30

 Шандра В. Адміністративні установи Правобережної України кінця ХVІІІ — початку 

XX ст. в російському законодавстві: джерелознавчий аналітичний огляд. — К., 1998; Її ж. 

Київське генерал-губернаторство (1832—1914): Історія створення та діяльн., арх. комплекс і 
його інформат. потенціал. — К., 1999. 

31
 Величенко С. Царський уряд в українських губерніях 1800—1914 років — всемогутність чи 

слабкість?: Деякі зауваження до методології й інтерпретації // Україна модерна. — Л., 1999. — 

Ч. 2—3. 



 87 

проблеми для російських дослідників засвідчують розвідки А. В. Ремньова 32 та 
С. С. Секіринського 33. 

Прикладом використання праць українських науковців, що є бажаним 

для ширшого розуміння процесів, які відбувалися в Російській імперії чи 

власне в Росії, може служити дослідження американського русиста А.-

Дж. Рібера із залученням результатів та висновків З.-Є. Когута 34. У 

джерелознавчому плані для російських істориків традиційно суттєве значення 

мають набутки українських істориків південного регіону, котрі стосуються як 

етнокультур, так і соціально-економічних процесів. Це випливає зі значимості 
даного регіону для розвитку всієї Російської імперії XIX — початку XX ст.  

Важливо, що українські історики вносять і певний безпосередній внесок 

у вивчення проблем історії Російської імперії та Росії. Вище говорилося про 

вихідців з України чи етнічних українців, котрі збагачували та збагачують 
історичну науку в Росії. Зараз формується й зворотній процес. Прикладом 

можуть слугувати досліди луганського професора В. І. Борисова, який плідно 

працює над історією Півдня Росії та України початку XX ст. 35.  

Один з найпродуктивніших осередків, що працює в галузі досліджень 

історії XIX — початку XX ст., склався й на півночі України — в Чернігові. В 

ньому продукуються як праці з історії України, так і дослідження історії власне 
Російської імперії. Зазначимо, що чернігівськими істориками у 1990—2002 рр. 

було підготовлено три докторські та близько десятка кандидатських дисертацій 

по зазначеному періоду (у тому числі докторська та кілька кандидатських 

робіт, присвячених безпосередньо російській історії). Так, К. М. Ячменіхін 

спеціалізується на дослідженнях військових поселень та російського 

консерватизму. В його працях спостерігаються нові підходи до розуміння 

місця й значення військових поселень як в історії Росії, так і України XIX ст. 36. 

Малодосліджені проблеми державних та військових реформ 30—50-х рр. 

XIX ст. досліджуються О. В. Кухаруком 37. Значення кантоністів для 
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підготовки кадрів військових та розв’язання освітніх проблем у Росії 
знаходяться в сфері інтересів В. К. Ячменіхіна 38. 

На підході й цілий ряд молодих та перспективних дослідників. Саме в 

Чернігові склалася ситуація, коли у периферійному регіоні ведуться плідні 
студії з історії Росії XIX ст., що приносить користь як російській, так і 
українській історичним наукам. Внесок чернігівських істориків став би 

вагомішим, якби в українській історичній науці відбулася інституціоналізація 
«русистики». Так, низка перспективних досліджень у піонерних тематиках 

комунітаризму земсько-міських реформ змушено переорієнтувалися на більш 

просту й звичну форму українознавчих студій. 

Підсумовуючи кроки в напрямі пошуку початкових відповідей на 
поставлені проблеми, наближаємося до наступних висновків:  

1) Вивчення українськими науковцями історії Російської імперії, Росії є 
необхідною умовою становлення розвитку модерної української історичної 
науки. Без таких дослідів надзвичайно складно розробити нові методологічні 
підходи, вичленити українську складову з імперської історії.  

2) Такі студії мали б значення і для історичної науки Росії, оскільки 

українські дослідники змогли б порушити проблеми, повз які проходять їх 

колеги, відбувся би взаємний розвиток та взаємозбагачення.  
3) Співпраця отримає повноцінне наповнення в результаті вироблення 

концепції української історії без «чорної діри» XIX — початку XX ст.  
4) У будь-якому разі існує необхідність організації академічного 

координуючого центру із всесвітньої історії, можливо, у формі Інституту 

історії НАН України з відділенням історії Росії чи, принаймні, історії східних 

слов’ян.  

5) Імовірно, така структура сприятиме залученню до співпраці хоч би 

частини сил істориків українського походження в Росії, котрі чисельно 

переважають українські наукові кадри на Заході. У такій ситуації вони могли б, 

принаймні, іноді репрезентувати українську науку в Росії, як робили й роблять 

українські науковці за океаном, що означало би співпрацю між українською й 

російською історичними науками на якісно новому рівні. 
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