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Алєксєєнко Ірина Вікторівна – кандидат політичних наук,
докторант відділу правових проблем політології Інституту держави
і права ім. В.М. Корецького НАН України. Доцент кафедри теорії та
історії держави і права академії управління та інформаційних технологій “АРІУ”.
Бакальчук Владислава Олегівна – аспірантка Національного
інституту стратегічних досліджень.
Балан Сергій – аспірант відділу правових проблем політології
Інституту держави і права ім.В.М. Корецького НАН України.
Барановський Фелікс Володимирович – кандидат політичних
наук, доцент кафедри політології Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля ( м. Луганськ).
Беззуб’як М. – кандидат політичних наук, старший науковий
співробітник Інституту світової економіки і міжнародних відносин
НАН України
Береза Анатолій Валентинович – здобувач Інституту держави
і права ім. В.М. Корецького НАН України.
Боринська О.Л.
Вакулич Володимир – старший науковий співробітник Інституту історії України НАН України.
Гадяцький Віктор Іванович – кандидат філософських наук,
доцент, докторант Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України.
Ганжуров Юрій – кандидат історичних наук, доцент, головний
редактор Парламентського видавництва.
Глазунов Геннадій Опанасович – здобувач державної наукової сільськогосподарської бібліотеки Української академії аграрних
наук.
Горбатенко Ірина Анатоліївна – старший викладач кафедри
філософії та політології Міжрегіональної академії управління персоналом
Гордієнко Михайло Григорович – кандидат політичних наук,
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архітектури (КНУБА)
Зеленько Галина Іванівна – кандидат політичних наук, доцент,
старший науковий співробітник Інституту політичних та етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України.
Зимогляд Віктор Якович – кандидат філософських наук, доцент кафедри соціології та політології Національної юридичної академії України ім. Я. Мудрого.
Іщенко Олег Миколайович – викладач Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького.
Каспрук Я. – магістр державного управління, здобувач кафедри політології Національної академії державного управління при
Президентові України.
Каращук Микола Григорович – аспірант кафедри філософських та соціальних наук Київського національного торгівельно-економічного університету.
Ковалевський Владислав Олегович – молодший науковий
співробітник ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України.
Кононенко Сергій – кандидат політичних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу теорії міжнародних відносин
Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України.
Красівський Орест Якубович – доктор історичних наук, провідний науковий співробітник відділу національних меншин ІПіЕНД
ім. І.Ф. Кураса НАН України.
Курас Артем Іванович – бакалавр міжнародних відносин Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Куташев Ігор – кандидат історичних наук.
Кучер Володимир Іванович – доктор історичних наук, професор, науковий співробітник відділу етноісторичних досліджень
ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України.
Ляшенко Олексій Олексійович – кандидат історичних наук,
молодший науковий співробітник відділу національних меншин
ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України.
467

Випуск 30, книга 2

НАУКОВІ ЗАПИСКИ

Матвійчук Андрій Васильович – науковий співробітник Інституту європейських досліджень НАН України.
Медвідь Федір Михайлович – кандидат філософських наук,
доцент Національної академії ДПС України.
Маруховський Олег Олександрович – аспірант кафедри політології Київського Національного університету імені Тараса Шевченка.
Перегуда Євген Вікторович – кандидат політичних наук, старший науковий співробітник відділу правових проблем політології
Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.
Поліщук Юрій Миколайович – кандидат історичних наук,
старший науковий співробітник відділу етноісторичних досліджень
ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України.
Пробийголова Наталія – старший викладач кафедри політології
Східноукраїнського національного університету імені Володимира
Даля.
Прутько Світлана Георгіївна – здобувач кафедри політології
філософського факультету Київського національного університету
імені Тараса Шевченка.
Розумюк Володимир Михайлович – кандидат політичних
наук, старший науковий співробітник відділу теорії міжнародних
відносин Інституту світової економіки та міжнародних відносин
НАН України.
Рудич Фелікс Михайлович – доктор філософських наук, професор, завідувач відділу теоретичних і прикладних проблем політології ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України.
Рябінін Євген Вадимович – аспірант Донецького національного університету.
Семенко Віталій Васильович – асистент, здобувач кафедри
політології Чернівецького національного університету імені Юрія
Федьковича.
Солдатенко Валерій Федорович – доктор історичних наук,
професор, завідувач відділом етноісторичних досліджень ІПіЕНД
ім. І.Ф. Кураса НАН України.
Стойко Олена Михайлівна – аспірантка Інституту держави і
права ім. В.М. Корецького НАН України.
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