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Олена Резніченко 
 

БІБЛІОТЕКА ІНФОРМУЄ 
 

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень  
ім. І.Ф.Кураса НАН України створено рішенням Президії НАН 
України 11 грудня 1991 року у зв’язку з новим контекстом, якого 
набули в умовах незалежності проблеми співвідношення політики 
і етнонаціональних відносин, необхідність вироблення нових 
парадигм етнонаціонального розвитку, запобігання конфліктності 
в етнонаціональній сфері, моделювання оптимальних варіантів 
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етнополітики, технологій управління сферою політичних і між-
етнічних відносин, здійснення експертизи нових модернізаційних 
проектів у соціокультурній сфері.  

Протягом багатьох років наукова бібліотека нашого закладу 
поповнюється працями співробітників інституту, які, крім тради-
ційної наукової, ведуть ще і видавничу роботу. Друком виходять 
«Наукові записки», «Сучасна українська політика» та інші.  

2014 рік також приніс цікаві книжкові новини: 
 
Інноваційна перспектива у стратегії національної консолідації 

в Україні. Аналітична доповідь / За ред. О.М. Майбороди. – К.: 
ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2013. – 280 с.  

Аналітичну доповідь підготовлено за результатами науково-
дослідної роботи «Націоінтегруючий потенціал науково-іннова-
ційної політики в Україні: соціо-гуманітарні аспекти», що вико-
нувалася в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень ім. 
І.Ф. Кураса НАН України у 2013 р. У ній розглянуто проблеми 
інноваційного розвитку України та вплив інноваційних технологій 
на перспективи соціального і гуманітарного поступу суспільства з 
метою забезпечення його конкурентоспроможності у світовому 
геостратегічному просторі. 

 
Відділ теорії та історії політичної науки (зав. відділу 

М. І. Михальченко):  
 
Єврейська національна спільнота в контексті інтеграції україн-

ського суспільства: Монографія. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН 
України. – 376 с.  

Пропонована наукова праця розглядає проблематику розвитку 
єврейської національної спільноти в сучасному українському 
соціумі та Українській державі. Досліджуються стан та рівень 
єврейської громади в контексті інтеграції українського суспільства, 
історико-політичний аспект цієї наукової проблеми.  

Колективна монографія розрахована на політологів, істориків, 
студентів гуманітарних спеціальностей, усіх, хто цікавиться 
дослідженнями в царині української юдаїки. 
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Суспільні цінності населення України в теоретичних і 
практичних вимірах / Авт. колектив : М.І.Михальченко (керівник) 
та ін. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2013. – 336 с.  

У монографії досліджується система політичних цінностей 
населення України, їх структура, регіональна специфіка. Розкрива-
ються методологічні та теоретичні основи їх аналізу й корегування 
в ціннісно-розколотому українському суспільстві. Здійснені 
спроби політичного прогнозу деяких процесів трансформації 
ціннісних орієнтацій в умовах курсу на європейську інтеграцію. 

Книга розрахована на науковців, політиків, широке коло 
читачів. 

 
Культура історичної пам’яті: європейський та український досвід 

/ [Ю. Шаповал, Л.Нагорна, О.Бойко та ін.]; за заг. ред. Ю.Шаповала. – 
К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2013. – 600 с.  

Історична пам’ять – умовний і крихкий конструкт, який 
вибудовується у зіткненні політичних і корпоративних інтересів, 
ідеологічних настанов. Проблема відсутності в Україні єдиного 
ціннісного, понятійного, символічного простору нині є однією з 
найгостріших з-поміж тих, які підтримують стан постійної 
ідентифікаційної кризи.  

Автори вбачали завдання у дослідженні вузлових питань як 
практичного, так і теоретичного характеру, що їх ігнорування 
може призвести до ескалації пам’яттєвих війн та поглиблення 
розколотості символічного простору. Як запобігти цьому? На це 
запитання прагнуть віднайти відповідь автори книги. 

 
Відділ соціально-політичної історії (зав. відділу М.С.Карма-

зіна):  
 
Політичні механізми формування громадянської ідентичності в 

сучасному українському суспільстві / Т.Бевз, О.Зорич, А.Зуйков-
ська, М.Кармазіна, Н.Ротар, В.Яремчук. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса 
НАН України, 2014. – 206 с. 

 
У монографії здійснено аналіз соціально-політичних умов 

формування громадянської ідентичності сучасної України; 
окреслено основні політичні механізми утвердження громадян-
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ської ідентичності в умовах політичної модернізації; досліджено 
діяльність владних та управлінських інституцій, політичних 
партій і громадських організацій, спрямовану на конструювання 
громадянської ідентичності; визначено місце і роль державної 
політики, а також зовнішньополітичних впливів у процесі транс-
формації громадянської ідентичності; проаналізовано особливості 
залучення церкви до процесу формування громадянської ідентич-
ності; досліджено громадянську ідентичність у політичному 
дискурсі друкованих засобів масової інформації і роль соціальних 
мереж у громадянському самовизначенні українців; окреслено 
перспективи розвитку системи соціально-ціннісних орієнтацій як 
засобу зміцнення патріотизму і духовно-моральних основ в 
українському суспільстві.  

 
Відділ національних меншин (зав. відділу М.І.Панчук): 
 
Донбас в етнополітичному вимірі / В.Котигоренко, О.Кала-

кура, Л.Ковач, В.Коцур, Н.Кочан, Н.Макаренко, Ю.Ніколаєць, 
М.Панчук, О.Рафальський. – К.: ІПіЕНД імені І.Ф. Кураса НАН 
України, 2014. – 584 с.  

У книзі подано результати комплексного дослідження історії і 
сучасної динаміки етнополітичних процесів на території україн-
ського Донбасу. В контекстах цієї динаміки розкривається зв’язок 
етнічних і політичних факторів, зайнятості та соціально-профе-
сійної стратифікації, мовних, культурних і релігійних орієнтацій та 
переваг, регіональної ідентичності та особливостей суспільної 
поведінки населення Донбаського регіону України. Обґрунтовано 
комплекс пропозицій щодо умов і способів реінтеграції Донбасу і 
його населення в суспільний простір України. 

 
Відділ етнополітології (зав. відділу В.А.Войналович): 
 
Нагорна Л.П. Історична культура: концепт, інформаційний 

ресурс, рефлективний потенціал / Л.П. Нагорна – К.: ІПіЕНД  
ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2014. – 382 с.  

У монографії розкрито сутність основоположної у західній 
історичній культурології, але поки що незвичної для вітчизняної 
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термінопрактики категорії «історична культура» – як фактора 
формування «образу минулого» у процесі взаємодії професійного 
історичного знання й колективної пам’яті соціумів. Історична куль-
тура представлена як новітній концепт раціональності в історичному 
пізнанні, як системне поєднання принципів артикулювання, інтер-
претування, репрезентацій минулого, як вдала знахідка в системі 
категоріальної операціоналізації наукових понять. Аналізуються 
механізми циркуляції історичних ідей, які, будучи засвоєними 
суспільством, перетворюються на частину його ментального й 
вербального фонду й мотиваційний стимул. Розглянуто можливості 
використання модусів історичної культури в системі викладання та 
громадянської освіти. 

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

досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. Вип. 6(68). – К.: ІПіЕНД 
ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2013. – 325 с.  

Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних 
досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. Вип. 1(69). – К.: ІПіЕНД 
ім. І.Ф.Кураса, 2014. – 281 с.  

Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних 
досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. Вип. 2(70). – К.: ІПіЕНД 
ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2014. – 373 с.  

Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних 
досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. Вип. 3(71). – К.: ІПіЕНД 
ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2014. – 410 с. 

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

Шаповал Ю. «Теоретичний націоналіст» Олександр Довженко 
та його чекістські «біографи» / Ю. Шаповал // Дзеркало тижня. – 
2014. – № 32. 

Кулик В. Український націоналізм у час Евромайдану / 
В.Кулик // Критика. – 2014. – № 7-8. 

Рудич Ф.М. Євроінтеграційний курс України // Трибуна. – 
2014. – № 5-12. 

З поданою літературою можна ознайомитися в науковій 
бібліотеці інституту. 

 


