ПРЕЗЕНТАЦІЯ НОВОГО КНИЖКОВОГО ВИДАННЯ
В ІНСТИТУТІ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ НАН УКРАЇНИ

Виступ автора презентованої книги – доктора історичних наук, професора В.М. Ткаченка

11 лютого 2016 р. в Інституті всесвітньої історії (ІВІ) НАН України
відбулася презентації книги дипломата, члена-кореспондента Національної
академії педагогічних наук України, доктора історичних наук, професора Василя
Миколайовича Ткаченка «Росія: ідентичність агресора».
У заході взяли участь представники Президії НАН України, вітчизняні й
зарубіжні дипломати, вчені академічних наукових установ і вищих навчальних
закладів (зокрема, Дипломатичної академії України при Міністерстві закордонних
справ України та Київського національного університету імені Тараса Шевченка),
докторанти, аспіранти, а також журналісти українських ЗМІ («5 каналу», журналів
«Віче» і «Зовнішні справи»).
Із вітальним словом до присутніх звернувся директор ІВІ НАН України доктор
історичних наук, професор А.І. Кудряченко. Учений відзначив актуальність
презентованого дослідження та його значущість не лише для нашої країни, а й для
інших держав, значна частина яких отримує інформацію про події в Україні із
неукраїнських джерел.
В.М. Ткаченко у своєму виступі окреслив ключові положення опублікованої
роботи, які безпосередньо стосуються нинішніх російсько-українських відносин,
намагання керівництва сусідньої держави встановити новий світовий порядок, а
також порушеного балансу сил у зв’язку із кризою в Україні та можливих шляхів
розв’язання новопосталих проблем.
Вивчивши численні джерела, автор докладно дослідив проблему проявів
шовінізму з російського боку у двосторонніх українсько-російських відносинах і

поступову еволюцію цієї країни в бік євразійства. Водночас, В.М. Ткаченко
проаналізував і прорахунки української зовнішньої та внутрішньої політики, які
впродовж попередніх років створювали сприятливий ґрунт для розвитку нинішньої
кризи.
Віце-президент
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С.І. Пирожков наголосив на тому, що
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Професор кафедри історії для
гуманітарних факультетів Київського
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історичних наук, професор О.П. Машевський запропонував знайти можливість
видати цю книгу англійською мовою за кордоном – з огляду на її граничну
актуальність. Провідний науковий співробітник ІВІ НАН України кандидат
філософських наук О.О. Шморгун звернув увагу присутніх на те, що видання
написано мовою, доступною для широкого читача, а тому воно розраховане не лише
на науковців, а й на всіх, хто цікавиться питаннями сучасної політики загалом і
проблемами українсько-російських відносин зокрема.
Презентована робота викликала значний інтерес учасників заходу й
отримала одностайну високу оцінку.
Відеосюжет «5 каналу» про презентацію книги в ІВІ НАН України дивіться за
посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=NsrxZ6oElvY
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