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Олена Резниченко  
 

БІБЛІОТЕКА ІНФОРМУЄ  
 

Наукова бібліотека Інституту політичних і етнонаціональних 
досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України за минулий 2013 рік зба-
гатила свій книжковий фонд новими працями наших науковців, 
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яким вдалося знайти відповіді або принаймі визначити напрями 
досліджень з питань політичної влади та опозиції в Україні, полі-
тичної ідентичності в сучасній Україні, трансформації політичних 
інститутів: проблеми теорії і практики в нашій державі, а також 
розглянути політичні і правові засади виборчого процесу тощо. 

Приємно наголосити, що вирішення завдань відбувалося в ті-
сній творчій співпраці як співробітників різних відділів нашої ус-
танови, так і з залученням американських, польських, російських 
науковців. 

Слід зазначити, що 2013 рік був дуже врожайним на аналіти-
чні доповіді, які пропонують практичні розв’язання проблем взає-
модії влади і громадянського суспільства в Україні. 

Отже, фонди наукової бібліотеки інституту за минулий рік по-
повнили такі видання: 

Особа в контексті часу. Книга на пошану Лариси Нагорної / 
упоряд.: Шаповал Ю., Лісничук О., Набок С. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. 
Кураса НАН України, 2012. – 464 с.  

Книга містить статті колег та учнів Лариси Нагорної, яка є од-
нією з основоположниць сучасної етнополітології.  

Розглядаються актуальні проблеми історичної пам’яті, теоре-
тичні та прикладні виміри, її феноменальні та структурні особливо-
сті. Висвітлюються важливі аспекти суспільних та політичних ди-
скурсів сучасної України. У збірнику також представлені дослі-
дження проблем української етнополітики.      

Книга розрахована на фахівців, а також на широкий читацький 
загал. 

Влада, суспільство, громадянин: проблеми взаємодії в суча-
сній Україні: Аналітична доповідь. / За ред. О.М.Майбороди. – К.: 
ІПіНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2013. – 64 с.  

Аналітичну доповідь підготовлено за результатами науково-
дослідної роботи «Політичне поле взаємодії держави, суспільства і 
громадянина в сучасній Україні: інститутуційні механізми, мотиви, 
напрями», що виконувалася в Інституті політичних і етнонаціона-
льних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України у 2013 р. У ній роз-
глянуто коло проблем, що існують в Україні у взаєминах між ін-
ституціями держави та громадянського суспільства. Охарактеризо-
вано загальний стан учасників взаємодії, мотиви та наслідки їхньої 
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діяльності, причини й чинники виникнення перешкод у досягненні 
консенсусної моделі їхніх стосунків. Запропоновано шляхи і за-
соби досягнення порозуміння між владою, суспільством і громадя-
нами щодо реалізації спільних стратегічних інтересів. 

Держава і громадянське суспільство в Україні: пошук кон-
цепції співпраці: Аналітична доповідь / За ред. О.М.Майбороди. – 
К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2013. – 376 с. 

Аналітичну доповідь підготовлено за результатами науково-
дослідної роботи «Концептуальні засади державної політики спри-
яння розвиткові громадянського суспільства і утвердження особи-
стості», що виконувалася в Інституті політичних і етнонаціональ-
них досліджень ім. І.Ф. Кураса HAH України у 2013 р. У ній уза-
гальнено найбільш авторитетні і запропоновано нові теоретико-ме-
тодологічні підходи до практичного розв’язання проблем взаємодії 
влади і громадянського суспільства в Україні. 

Держава і суспільство в Україні: історія і сучасність / За ред. 
О.М.Майбороди. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2013. 
– 184 с. 

У монографії розкрито історичні витоки і сучасний стан най-
більш актуальних і складних проблем у відносинах між державою і 
суспільством на теренах сучасної України, запропоновано реко-
мендації з їх розв’язання, проаналізовано перспективу досягнення 
між державою і суспільством партнерської моделі, заснованої на 
консенсусних засадах прийняття рішень. 

Відділ теоретичних та прикладних проблем політології 
(зав. відділом Ф.М.Рудич): 

Політико-ідеологічний процес в українському суспільстві в 
умовах модернізації: порівняльний аналіз / За заг. ред. Ф.М. Ру-
дича. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2013. – 448 с.  

У монографії досліджується сучасний політико-ідеологічний 
процес в українському суспільстві. На основі широкого масиву віт-
чизняних і зарубіжних джерел розкривається історичний шлях 
об’єктивних і суб’єктивних факторів становлення, розвитку й утвер-
дження політичного устрою незалежної Української держави. В 
книзі визначені передумови формування демократичної влади, 
взаємовідносин політичного режиму і народовладдя, утвердження 
консолідаційної ідеології, становлення української політичної нації. 
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Політико-ідеологічний процес сучасної України порівнюється з 
подібними модернізаційними трансформаціями в країнах СНД, 
Балтії та Європи. Робота розрахована на науковців-суспільство-
знавців, студентів та усіх тих, хто цікавиться політичними пробле-
мами сучасної України. 

Кочубей Л.О. PR у політичній сфері: підручник. – К.: ІПіЕНД 
ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2013. – 472 с. 

Цей підручник об’єднує ключові напрями з розвитку та вив-
чення PR у політичній сфері, починаючи від основних засад PR у 
політичній сфері: принципів та етичних норм PR-діяльності, закін-
чуючи практикою PR- діяльності у політичній сфері. У підручнику 
детально розглядаються такі важливі питання, як: інструментарій 
PR, медіа-планування, політична реклама, Інтернет у політичній 
комунікації тощо. 

Оволодіння теорією і практикою дослідження політичного 
ринку, підготовки і проведення політичних виборів, розробкою імі-
джу політичних лідерів (партій), впровадження ефективних (і вод-
ночас етичних) PR- технологій – важлива складова підготовки 
фахівця з реклами та зв’язків із громадськістю. Це видання може 
надати допомогу студентам у вивченні курсів «Політичні техноло-
гії виборчих кампаній», «PR у політичній сфері», «Політологія». 
Книга також корисна викладачам, аспірантам та всім тим, хто ціка-
виться політикою й, зокрема, проблемами PR-технологій. 

Відділ соціально-політичної історії (зав. відділом М.С.Кар-
мазіна): 

Політичні партії України у парламентській виборчій кампанії 
2012 року /Колективна моногр. / За ред. М.С. Кармазіної. – К.: 
ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2013. – 400 с. 

У монографії аналізуються особливості політичного процесу в 
Україні у рік перед виборами, що так чи інакше вплинули на пере-
біг електоральних змагань. Чільну увагу приділено специфіці ви-
борчої кампанії, ідентифікаційним стратегіям тих п’яти партій, ко-
трі стали переможцями перегонів – ПАРТІЇ РЕГІОНІВ, ВО 
«Батьківщина», КПУ, Політичній партії «УДАР (Український 
Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка», ВО «Св-
обода». Крім того – тим партіям-аутсайдерам, які попри ребрединг, 
докладання неабияких зусиль для здобуття депутатських мандатів 
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(як Партія Наталії Королевської «Україна – Вперед!») чи значний 
політичний успіх у попередні роки (як СПУ, Народна Партія) під 
час виборів 2012 р. зазнали поразки. На прикладі партійного об’єд-
нання (Партії «Об’єднання ліві і селяни») проаналізовано виборчу 
кампанію політичних сил, представникам яких, незважаючи на 
об’єднання партійних ресурсів, подолати виборчий бар’єр не 
вдалося. Окрему увагу приділено аналізу висвітлення парламентсь-
кої виборчої кампанії 2012 р. в Україні західними ЗМІ. 

Парламентські вибори 2012 року в Україні. Наукові дослі-
дження / Редкол.: Ю.А.Левенець, О.М.Майборода, М.С.Кармазіна 
та ін. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса, 2013. – 364 с.  

У збірник увійшли наукові дослідження учасників міжнарод-
ної науково-практичної конференції «Парламентські вибори 2012 
року в Україні», в яких проаналізовано найактуальніші питання 
парламентської виборчої кампанії 2012 р. Зокрема, розглянуто 
політичні і правові засади виборчого процесу в Україні, ідеологічні 
особливості виборів, маркери ідентифікацій політичних партій, 
досліджено виборчі технології, які використовувалися як на за-
гальнодержавному, так і на регіональному рівнях. Охарактеризо-
вані наслідки і можливі сценарії розвитку політичних подій після 
парламентських виборів. 

У збірнику представленні дослідження не тільки вітчизняних, 
а й американських польських, російських науковців. 

Відділ національних меншин (зав. відділом М.І.Панчук): 
Коцур В.В. Етнополітичний конфлікт у Придністров’ї у 

контексті українсько-молдовських міждержавних відносин. – К.: 
ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2013. – 272 с. 

У монографії досліджується динаміка етнополітичного конф-
лікту в Придністров’ї та перспективи його врегулювання у зв’язку 
з українсько-молдавськими міждержавними відносинами. Ви-
світлюється етнополітична специфіка та сутність конфлікту в При-
дністров’ї, історичні умови, причини і фактори його виникнення, 
вплив на українсько-молдовські відносини, а також потенціал цих 
відносин у врегулюванні конфлікту. 

Книга розрахована на науковців, фахівців у галузі етнополіто-
логії, міжнародних відносин, державного управління та всіх, хто 
цікавиться питаннями конфліктів на пострадянському просторі. 
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Відділ теорії та історії політичної науки (зав. відділом 
М.І.Михальченко):  

Михальченко Н. Украинская региональная цивилизация: про-
шлое, настоящее, будущее: Моногр. – К.: ИПиЭНИ им. И.Ф.Кураса 
НАН Украины, 2013. – 340 с.  

У роботі здійснено історико-політичний аналіз української ре-
гіональної цивілізації. Показані істотні відмінності української та 
російської регіональних цивілізацій, їхніх етнічних складових, на-
ціональних ідей та майбутнього. 

Традиційним для інституту є видання наукових записок: 
Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних 

досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. Вип. 1(63). – К.: ІПіЕНД 
ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2013. – 457 с.  

Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних 
досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. Вип. 2(64). – К.: ІПіЕНД 
ім. І.Ф.Кураса, 2013. –  581с.  

Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних 
досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. Вип. 3(65). – К.: ІПіЕНД 
ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2013. – 391 с.  

Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних 
досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. Вип.4(66). – К.: ІПіЕНД 
ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2013. – 287 с. 

Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних 
досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. Вип.5(67). – К.: ІПіЕНД 
ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2013. – 403 с. 

Також наукові статті дослідників можна знайти в українських 
газетних та періодичних виданнях: 

Майборода О. Консервуйте застій – чекайте на нових ради-
калів // Форум націй. – 2013. – № 1. 

Михальченко М. Чи існує українська цивілізація? Роздуми 
довкола книги «Україна найдавнішого часу – XVIII століття: ци-
вілізаційний контекст пізнання» (Рецензія) // Віче. – 2013. – № 1. – 
С. 18-21. 

Майборода О. «Національна історія» заслуговує бути більш 
живою, наж мертвою // Український історичний журнал. – 2013. – 
№ 1. – С. 24-28. 
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Бевз Т. Науковий світогляд – методологічна основа творчості 
Володимира Вернадського // Світогляд. – 2013. – № 1.– С. 20-30. 

Кармазіна М.С. Fake-утворення і моск-об’єкти у контексті 
виборів до Верховної Ради України 2012 року // Дзеркало тижня. – 
2013. – № 13. – С. 4. 

Шаповал Ю. Друга світова війна: викладання, дослідження, 
маніпулювання // Дзеркало тижня. – 2013. – № 16. 

Майборода О.М. Коли напрошується слово «нібито»: Геопо-
літичний курс треба підтвердити і мовно-культурним // День. – 
2013. – № 110-111. 

Шаповал Ю. Головне, щоб ми, українці, самостійно подолали 
ту межу, яка віддалить нас від неправедного й темного минулого // 
День. – 2013. – № 132. 

Рудич Ф.М. Політична влада і опозиція в Україні… // Віче. – 
2013. – № 17. – С. 18-21.   

З поданою літературою можна ознайомитися в науковій біб-
ліотеці інституту. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


