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ОЛЕГ ГРИНІВ

(20.02.1940 – 18.04.2021)

Колектив Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського 
НАН України із глибоким сумом сповіщає, що 18 квітня 2021 року відійшов у засвіти відо-
мий український філософ, етнолог, письменник та громадський діяч Олег Іванович Гринів. 
Доктор філософських наук (1989), професор (1997), О. Гринів народився в с. Мала Горожанна 
Дрогобицької (нині  – Львівської) області. У  1967  році закінчив юридичний факультет 
Львівського державного університету, присвятивши своє подальше життя дослідницькій і 
творчій роботі в наукових закладах Києва та Львова.

Олег Гринів залишив по собі вагому наукову та науково-публіцистичну спадщину: понад 
300 праць з проблем філософії, етнології, націології, політології, культурології, релігієзнав-
ства, виданих в Україні та за кордоном.

Олег Іванович був серед співавторів одного з перших у незалежній Україні навчальних 
посібників з етнології «Українське народознавство» (1994). Особливо актуальною в кон-
тексті останніх років є монографія професора Гриніва «Україна і Росія : партнерство чи 
протистояння? Етнополітологічний аналіз». Написана ще далекого 1997 року, праця досі 
лишається актуальною для розуміння українсько-російських відносин. Автор намагався 
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спрогнозувати розвиток цих взаємин, спираючись на різні концепції російського імперіа-
лізму та вихідної з нього геополітики. Пророчими виявилися слова дослідника: «Росія не 
відкинула агресивних планів поглинути Україну як колоніальну Малоросію і позбавити 
українську націю завойованих здобутків […] партнерство можливе між нашими народами 
лише тоді, коли Москва позбудеться імперських амбіцій і підтвердить своєю діяльністю 
власну неагресивність». У монографії «Українська націологія: від Другої світової війни до 
відродження держави : історичні нариси» (2004) О. Гринів проаналізував розвиток укра-
їнської націологічної думки у зв’язку з впливом конкретно-історичних умов. Національна 
ідея для Олега Івановича – явище суспільного буття, стрижень українського державотво-
рення.

Свої етнополітологічні дослідження професор Гринів продовжив у 2000-х  роках у 
стінах Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім.  М.  Т.  Рильського 
НАН України, працюючи разом з колегами над розробкою актуальних для українського сус-
пільства наукових тем.

Із відходом у вічність професора Олега Гриніва українська гуманітаристика зазнала вели-
чезної втрати.

Колектив ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України
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