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ВСТУП 

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН 
України є провідною науково-дослідною установою відповідного профілю в Україні. За 
результатами державної атестації 2018 р. Інституту присвоєно найвищу категорію «А», 
причому усі 5 відділв Інституту також були оцінені такою ж відзнакою. За 
результатами державної атестації наукових установ у 2020 р. Інститут віднесено до I 
класифікаційної групи – наукових установ-лідерів, що мають високий рівень 
отриманих результатів діяльності, визнання в Україні і світі, демонструють високий 
науковий потенціал та ефективно його використовують для подальшого розвитку, 
інтегровані у світовий науковий простір та Європейський дослідницький простір з 
урахуванням національних інтересів.  

Станом на 31 грудня 2020 року в Інституті працювало 47 наукових 
співробітників: 24 докторів наук, 20 кандидатів наук та 3 співробітників без наукового 
ступеня.  

Серед науковців інституту: 4 члени-кореспонденти НАН України; 7 заслужених 
діячі науки і техніки України; 2 заслужених працівники освіти України.  

У структурі Інституту 5 відділів. Відділ теорії та історії політичної науки  
очолює доктор філософських наук, член-кореспондент НАН України Михальченко 
М.І., відділ теоретичних і прикладних проблем політології – доктор політичних наук, 
професор, Г.І.Зеленько, відділ соціально-політичної історії - доктор політичних наук, 
профессор М.С.Кармазіна, відділ етнополітології – доктор політичних наук, професор 
В.А.Войналович, відділ національних меншин – доктор політичних наук, професор 
В.О.Котигоренко. У 2002 році в межах штатного розпису в структурі Інституту 
утворено Український центр вивчення історії Голокосту. 

На базі Інституту діє Спеціалізована вчена рада із захисту кандидатських і 
докторських дисертацій за спеціальностями: "Теорія та історія політичної науки", 
"Політичні інститути та процеси", "Етнополітологія та етнодержавознавство". 

В Інституті працює наукова бібліотека, фонди якої нараховують близько 110 
тисяч одиниць. 

Інститут має власний сайт в мережі інтернет (http//www.ipiend.gov.ua). У 
звітному році було розпочато роботу над створенням висококласного наукового 
журналу, який індексуватиметься провідними міжнародним наукометричними базами 
під назвою «Політичні дослідження». Крім того Інститут є співзасновником наукових 
видань: «Український історичний журнал», «Сучасна українська політика», 
“Політичний менеджмент”, «Гілея», «Політологічні студії» тощо.  

Інститут розвиває традиційну співпрацю з державними органами та 
громадськими організаціями,  веде активний діалог з представниками різних партій, 
рухів, конфесій щодо оптимальних шляхів розвитку України, функціонування її 
політичних інститутів, вдосконалення політичних технологій тощо. Підтримуються 
плідні наукові зв’язки з дослідницькими і навчальними закладами США, 
Великобританії, Канади, Німеччини, Польщі, Китаю, Росії, Франції та інших країн.  
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І. Результати досліджень у  галузі природничих, соціогуманітарних та 

технічних наук. 
Найбільш вагомими здобутками дослідницької праці є наукові результати 

розробки науково-дослідних робіт: 
 

ВІДОМЧА ТЕМАТИКА НАН УКРАЇНИ 
 

РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИЧНА ЕЛІТА В УКРАЇНІ: ЦІННОСТІ, 
ІДЕНТИЧНОСТІ, ПОЛІТИЧНА ПОВЕДІНКА 

Термін виконання: І кв. 2019  – ІV кв. 2021 
Керівник: Кармазіна М. С. 
Основні виконавці: Кармазіна М. С., Бевз Т. А., Яремчук В. Д., Зорич О. О., Горбатюк 
М. В., Ясінська А. Ю. 
Очікуваний кінцевий результат: колективна монографія, статті, доповіді і 
повідомлення на засіданні Вченої Ради, наукових конференціях, симпозіумах, 
«круглих столах» тощо. 
Хід виконання роботи: розпочато роботу над плановою темою. 

Відділ соціально-політичної історії другий рік працював над плановою темою  
«Регіональні політичні еліти в Україні: цінності, ідентичності, політична 
поведінка». Упродовж року співробітники відділу досліджували питання 
формування/походження, а також ідентичності та цінності регіональних політичних 
еліт. 

У процесі дослідження виявлено, що важливими способами формування 
регіональних політичних еліт Вінниччини, Івано-Франківщини, Львівщини, 
Полтавщини,  Сумщини було обрання / призначення на керівні посади в структурах 
виконавчої та законодавчої гілок влади регіонального рівня; належність до бізнес-еліти 
регіонального або центрального рівня); спільність політико-економічних інтересів; 
родинні та / або земляцькі зв’язки, досвід спільної діяльності з першими особами 
регіону. Незважаючи, на пріоритетність формальних інститутів значну роль відіграли 
неформальні інститути і практики. Входження у регіональну політичну еліту 
відбувалося завдяки непотизму, кумівству, родинним зв’язкам, «території 
походження».  

На регіональному рівні було виявлено еліту, яка впливає на прийняття рішень на 
рівні області, на рівні районів і міст та на локальному рівні. Показано, що кістяк 
політичної еліти на всіх трьох рівнях був сформований із представників 
партноменклатури та комсомолу, директорів радянських підприємств та голів 
колгоспів, які, подекуди зберігають владу до цього часу, або мали великий вплив на 
формування нині діючих елітних груп та формування їх ціннісних орієнтацій. 
З’ясовано, що на сучасному етапі регіональна політична еліта в областях формується з 
представників елітних груп різних сфер суспільного та економічного життя регіонів, 
які прагнуть, використовуючи наявні ресурси, авторитет та репутацію, посісти певні 
щаблі у владній вертикалі. Наголошено, на відсутності дієвих механізмів владної 
ротації. 

        Акцентована увага на тому, що у низці випадків каркас регіональної політичної 
еліти складають три групи акторів: політико-адміністративна, економічна та  «тіньова». 
Виборчі кампанії 2019 р. безпосередньо унаочнили низку тенденцій, що 
характеризують поточний стан політичної еліти : 1) замкнутість регіональної 
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політичної еліти, яка не відповідала суспільним запитам на регулярний та рівноправний 
діалог із владою, що своєю чергою зумовило кризу легітимності діючих керманичів в 
області (приміром, мера м. Полтава, якому у 2018 р. був висловлений вотум недовіри, а 
також голови Полтавської облдержадміністрації, якого було знято з посади у 2019 р. у 
зв’язку із гучним корупційним скандалом); 2) пусковим механізмом для оновлення 
владних еліт ставали чергові президентські та подальші позачергові парламентські 
вибори, які уможливили входження в коло регіональних політичних еліт нових обличь, 
зокрема, тих, що перебували у тіні громадського дискурсу, однак на хвилі оновлення 
загальнодержавних владних еліт, змогли увійти у вищі ешелони влади. Цьому сприяв 
«ефект парасольки», який забезпечила новим репрезентантам від регіону та чи інша 
політична партія; 3) основний меседж, що транслювався при позиціонуванні нових еліт 
– повне «перезавантаження» влади через відкриття альтернативних каналів 
рекрутування у «велику» політику тих людей, чий потенціал у сфері публічного 
адміністрування досі був нереалізованим: на противагу «патрон-клієнтському» 
формату включення до кола «обраних» високопосадовців, що активно 
використовувався центральною та місцевою владою упродовж всіх років незалежності, 
було запропоновано відкритий «ліфт» для всіх зацікавлених у здійсненні державного 
управління. 

У процесі дослідження з’ясовано, що ідентичності та цінності регіональних 
політичних еліт Вінниччини, Івано-Франківщини, Львівщини, Полтавщини, Сумщини 
не були сталим конструктом, а були багатовимірні та змінні (публічні/непублічні, 
конвенційні/випадкові, формальні/реальні і т. і.). Упродовж 1990–2019 рр. політичні 
еліти регіонів України перебували у перманентному пошуку суспільно-політичних 
компромісів – як у своєму середовищі, так і у взаємовідносинах із центральною владою 
та суспільством, чиї політичні преференції вимагали відповідних дій та рішень з боку 
представників політичної еліти.  

Досліджено артикуляцію вироблених представниками регіональної політичної 
еліти цінностей у офіційних документах областей (стратегіях, програмах), партійних 
програмах, політичних текстах, агітаційних матеріалах. Акцентувалася увагу на 
тому, що важливим елементом будь-якої загальнодержавної системи духовних 
цінностей було підтвердження і виправдання існуючої влади. Тому цінність влади була 
базовою цінністю, яка визначала своєрідність духовного підґрунтя еліти як особливої 
соціальної групи.  

Для регіональної політичної еліти характерними явищами в ідентифікаційній 
матриці були: відсутність ротації, функціонування в умовах переважно пасивного 
спостереження за політичними трансформаціями загальнонаціонального масштабу та 
ситуативна зміна політичних позицій та партійної належності. Спектр ідентичностей 
політичної еліти від початку 1990-их рр., формувався під впливом фахових 
політтехнологічних інструментів, а саме: численних спекуляцій довкола теми 
невизначеного майбутнього України. Образ колективного «Ми» української нації, її 
політичних орієнтирів був надзвичайно розмитим, тож необхідними ставали чіткі 
меседжі щодо основних націєтворчих напрямів розвитку. Прикметно, що в публічному 
дискурсі у цьому контексті перевагу не було надано позитивним каналам ідентифікації, 
а переважно застосовувалися негативні образи – загрози та занепаду України, 
небезпеки кожної родини, фашистського реваншу тощо. 

Відмінною рисою регіональної політичної еліти було прагнення до наживи будь-
якими засобами. Корупційні скандали, переділ власності, протиправні дії, хабарі, 
кримінальні справи – це те, що також є невід’ємними складовими у діяльності 
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регіональних еліт. Політика регіональної ідентичності обумовлена культурою 
регіональних еліт, їхніми уявленнями про минуле і майбутнє регіону, країни. 
Регіональні політичні еліти часто сприяли зростанню полярних і конфліктних 
ідентичностей. Акцентувалася увагу на відмінностях тих цінностей, якими керувалися 
представники пануючої еліти у своїй практичній діяльності, і тих цінностях, які 
декларуються елітою у якості основних.  

Європейські цінності та євроінтеграційні перспективи стали важливими 
маркерами у діяльності регіональних політичних еліт Вінниччини, Івано-Франківщини, 
Львівщини, Полтавщини, Сумщини. Регіональні політичні еліти декларували 
європейські цінності, євроінтеграційний вибір України через офіційні документи, 
виступи, меседжі, роблячи при цьому акцент на загальноукраїнську позицію, а не 
регіональну. 

Зазначимо також, що аутентичний вимір ідентичностей та цінностей 
представників регіонального політикуму залишався латентним, неявним для 
громадськості областей. 
 

 
СУЧАСНИЙ ПОЛІТИЧНИЙ ДИСКУРС З ПРОБЛЕМИ БАГАТОПОЛЮСНОЇ 

РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ГЛОБАЛЬНОГО СВІТУ 
Термін виконання: І кв. 2019  – ІV кв. 2021  
Керівник: Михальченко М. І., чл.-кор. НАН України, доктор філософських наук, 
професор, завідувач відділу.  
Основні виконавці:  Михальченко М.І., Гриневич В.А., Самчук З.Ф., Шайгородський 
Ю.Ж., Шаповал Ю.І., Горєлов М.Є., Ковалевський В.О.  

В рамках виконання теми проводився політологічний аналіз впливу на розвиток 
українського суспільства зовнішніх і внутрішніх політичних, соціально-економічних, 
безпекових та інших чинників в умовах глобалізаційних змін. Було визначено 
об’єктивні та суб’єктивні фактори, що впливають на процес реалізації цивілізаційного 
вибору України.  
          Окрему увагу було приділено розробці теоретичних моделей адаптації України до 
нових внутрішньо- і зовнішньополітичних умов, на проблему геополітики і цивілізацій 
(тут аналізувались природа і механізм взаємозумовленості). Доведено, що істотним 
корелятивним фактором цивілізаційних альтернатив і цивілізаційного вибору є 
геополітична дійсність. Вона значною мірою визначає перспективи і успішність 
зробленого цивілізаційного вибору. Ця особливість потребує максимально 
скрупульозного врахування геополітичного статус-кво як фактора функціонування 
країн за тим чи іншим цивілізаційним сценарним планом.  
          Систематизовано методологічні засади дослідження моральності як 
характеристики політичної діяльності. Досліджено моральні аспекти планування і 
здійснення державного управління у протидії епідемії COVID-19 і подоланні її 
соціально-економічних наслідків, етична складова комунікаційної діяльності ЗМІ у 
висвітленні епідемії. У дискурсі реінтеграції окупованих територій Донбасу 
розглянуто деякі методологічні і практичні аспекти застосування інституту амністії. 
Було встановлено зворотну експоненціальну залежність між рівнем політизації 
суспільства і моральністю політичної влади. Результати аналізу свідчать: формування 
моральності політики полягає у становленні й укріпленні демократичних інститутів 
влади. 
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          Проводився аналіз ключових напрямків, суспільної рецепції і наслідків політики 
декомунізації, що набула нового імпульсу після Євромайдану. Обґрунтовано, що 
декомунізація передбачає світоглядну і культурну трансформацію українського 
суспільства. Було здійснено спробу спробу концептуалізації подій 2014-2020 років, 
пов’язаних з імплементацією політики декомунізації. У когнітивному плані об’єктом 
декомунізації є історія України у ХХ столітті, з особливим наголосом на радянському 
періоді та національно-визвольній боротьбі. У просторовому плані таким об'єктом є 
публічний/символічний простір міст і сіл України та її інформаційно-культурний 
простір, де відбувається комунікація на теми історичного минулого. Принциповим 
елементом політики пам’яті в Україні 2014-2020 років стає засудження злочинів 
комуністичного режиму, яке в умовах російсько-української війни поступово набуває 
конвенціонального характеру. Найпотужнішим інструментом декомунізації був 
законодавчий – прийняття і впровадження чотирьох законів від 9 квітня 2015 року. 
Доведено, що всупереч заявам окремих критиків політики декомунізації, визнання 
правлячого режиму злочинним не означає, що в підлеглій йому країні не було нічого 
позитивного, або що «борець за незалежність» апріорі не може вчинити злочин. 
Встановлено, що ставлення українського суспільства до декомунізації та до її 
практичного впровадження неоднозначне і має виразну регіональну специфіку. Було 
здійснено історико-політологічний аналіз впливу на формування європейської 
культури пам’яті про Другу світову війну різноманітних зовнішньо, внутрішньо-
політичних, соціально-економічнічних та інших процесів, що відбуваються в умовах 
глобалізації і глокалізації світу. Здійснено спробу визначити, як це впливає на перебіг 
інтеграції України до європейського простору.  
          Проводився компаративний аналіз різних європейських моделей пам’яті, 
передовсім східно і західноєвропейських, що сприяє теоретичному узагальненню 
методологічних засад дослідження. Аналізувались також умови, за яких формується 
сучасна загальноєвропейську ідентичність і такі, які можуть бути специфічно 
національними чи локальними. 
Крім того всіма виконавцями теми досліджується сучасна наукова література з 
відповідних питань, опрацьовуються результати наукових досліджень вітчизняних і 
зарубіжних авторів з проблем, що безпосередньо та опосередковано стосуються 
досліджуваної теми. Визначаються методологічні засади дослідження. Формується 
емпірична база досліджень.  
Було підготовлено наукові публікації, присвячені різним аспектам теми.  

 

ДІАЛЕКТИКА НАЦІОНАЛЬНО-ГРОМАДЯНСЬКОГО І ЕТНІЧНОГО В 
УКРАЇНСЬКОМУ СОЦІУМІ  

Термін виконання: І кв. 2020 р.  –   ІV кв. 2022 р. 
Керівник: зав. відділу національних меншин, доктор політичних наук 

Котигоренко В.О. 
Виконавці: Калакура О.Я., д.і.н. Ніколаєць Ю.О., к.ф.н. Кочан Н.І.,  к.п.н. Коцур 

В.В., к.і.н. Ковач Л.Л., к. і. н. Новородовський В.В. 
Цілі та завдання проекту полягають у такому: 

 Розроблення теоретико-методологічних засад та інструментарію наукового 
розроблення теми; 

 порівняння наукових і політико-правових тезаурусів, які стосуються 
об’єкта і предмета дослідження та сформулювання пропозиції щодо їх інтеграції та 
оптимізації; 
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 з’ясування міри репрезентативності, достовірності та повноти доступних 
джерел та ефективно використати їх інформаційний потенціал; 

 визначення якісних показників національно-громадянської та етнічної 
ідентичностей, виокремлення поміж них тих, які допускають їх вивчення 
кількісними методами, та проведення якісно-кількісного дослідження стану і 
динаміки означених ідентичностей на всеукраїнському і регіональних рівнях; 

 аналіз етнодемографічних процесів в Україні в їх зв’язку з 
внутрішньополітичною та зовнішньополітичною динамікою, соціально-
економічними, світоглядними, міграційними та іншими змінами, в тому числі 
пов’язаними з російською агресією;  

 з’ясування проблемних полів взаємодії національно-громадянського і 
етнічного на загальнодержавному і регіональних рівнях суспільних відносин та в 
контекстах становлення сучасної української нації, етносоціальної стратифікації та 
мобільності населення, політичних ризиків і загроз, імовірності генерування 
етнополітичних конфліктів;  

 дослідження зв’язків громадянської активності, політичних цінностей і 
політичної участі з особливостями національно-громадянської та етнічної 
самоідентифікації людей і феномена історичної пам’яті та його регіональної 
специфіки;  

 вивчення політичних особливостей взаємозв’язку й інструменталізації 
релігійного, етнічного, мовного, етнокультурного та національно-громадянського 
чинників, зокрема, у контекстах спроб та протидії реалізації в Україні концепту так 
званого «русского міра» ; 

 обґрунтування висновків щодо стану і тенденцій динаміки досліджених 
явищ і процесів та розроблення пропозицій до оптимізації державної політики 
національно-громадянської інтеграції етнічного багатоскладового українського 
соціуму.  

Соціальна значимість роботи визначатиметься її очікуваними результатами, а 
саме: 

 науково-концептуальне осмислення діалектики національно-
громадянського і етнічного в українському соціумі; 

 розроблення на основі здобутого знання пропозицій і рекомендацій до 
вдосконалення державної етнонаціональної політики. 

 
КРИЗИ ПОЛІТИЧНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ ПЕРІОДУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ: 

ЗМІСТ, ПРИЧИНИ І СПОСОБИ ПОДОЛАННЯ 
 

Термін виконання:  січень 2020 р. – грудень 2022 р.  
Керівник: д.політ.н., професор Зеленько Г.І. 
Основні виконавці: д.політ.н., професор Зеленько Г.І., д.політ.н. Ляшенко Т.М., 
д.політ.н. Кондратенко О.Ю., к.філос.н. Щербенко Е.В., к.політ.н. Балабан Р.В., 
к.політ.н. Кононенко Н.В., к.політ.н. Кияниця Л.Л., к.політ.н. Брехаря С.Г., к.пед.н. 
Мачуський В.В., Чіркіна І.М. 

Протягом першого року виконання теми НДР було опрацьовано емпіричну базу 
дослідження, зокрема дані соціологічних досліджень стосовно різних аспектів 
дослідження, статистичні дані, які відображають динаміку розвитку економічної 
політики держави та динаміку ВВП держави, статути парламентських політичних 
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партій та динаміку електоральних настроїв у суспільстві, нормативно-правові акти, які 
стосуються теми дослідження і відображають динаміку змін формальних та 
неформальних політичних інститутів.  

Водночас було проаналізовано та підготовлено наукові публікації, які 
стосуються теоретичної частини дослідження криз політичного розвитку, теорії 
модернізації.  

Результати дослідження першого року виконання теми відображено у 42 
наукових публікаціях, 23 наукових заходах в Україні та за кордоном, численних 
виступах на телевізійних каналах та публікаціях у ЗМІ, прес-конференціях. 

 
 

ЕТНОПОЛІТИКА В УКРАЇНІ В УМОВАХ СУЧАСНИХ СУСПІЛЬНО-
ПОЛІТИЧНИХ ЗМІН: РЕАЛЬНИЙ СТАН, ВИКЛИКИ, ПЕРСПЕКТИВИ 

(2017 – 2019) 
 
Термін виконання: І кв. 2020 р.  –   ІV кв. 2022 р. 
Керівник: зав. відділом, д.п.н. В.А.Войналович 
Хід виконання: науковці відділу етнополітології працювали над виконанням 
індивідуальних розділів дослідження, зокрема:  

В процесі роботи над розділом «Етнополітика в сучасній Україні: 
історіографічний огляд» здійснено аналіз висвітлення вітчизняними дослідниками 
теоретичних аспектів взаємодії етнонаціональної та політичної сфери людського буття; 
виявлено недостатню увагу вітчизняних науковців до даних проблем.  

У ході роботи над розділом «Державна етнополітика в контексті поглиблення 
європейської інтеграції України» підготовлено огляд літератури з теми, здійснено 
експертне опитування керівників товариств національних меншин та представників 
органів влади, відповідальних за реалізацію державної етнополітики, проведено 
моніторинг відповідних документів ПАРЄ, Ради Європи та ін. 

В рамках розділу теми «Особливості державного регулювання етнополітичної 
сфери України» досліджено, що суб'єктами етнополітики виступають етноси, нації, 
етнічні (національні) меншини, корінні народи, політичні партії, національно-культурні 
товариства, етнічні лідери. Зіткнення інтересів між суб'єктами етнополітики 
відбувається навколо питань розподілу політичної влади, соціально-економічних благ, 
збереження етнокультурної ідентичності. Отже, реальний зміст етнополітики полягає у 
так званій «політизації етнічності», тобто в активній громадсько-культурній та 
суспільно-політичній діяльності етнічних груп. Виявлено, що залежно від способу 
взаємодії суб'єктів етнополітики формуються так звані етнополітичні моделі. Під цим 
терміном розуміють схематичну конструкцію, яка окреслює оптимальний варіант 
відносин між державою та етнічними спільнотами. Американський політолог Дж. 
Рольд виділив три основні моделі етнополітики: вертикально-ієрархічна, «паралельна 
етнічна сегментація» і «перехрещена сітка». Обґрунтовано, що  досвід законодавчого 
процесу останніх років засвідчує недостатню увагу з боку парламентаріїв до 
законотворчої роботи з питань життєдіяльності національних спільнот. Не маємо 
сформульованої і закріпленої у відповідних законодавчих актах чітких визначень 
термінів «національна меншина», «корінний народ», «національно-культурна 
автономія», «місце компактного проживання національних спільнот» та ін. 
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В процесі розробки розділу «Модерні та постмодерні чинники розвитку 
етнополітичної ситуації в Україні» здійснено аналіз визначення етнополітичних понять 
у контексті становлення культури Постмодерну. 

За розділом «Проблеми формування національної (державницької) ідентичності 
та завдання громадянської консолідації суспільства» досліджено динаміку етнічних, 
національних та суспільних ідентичностей в Україні після Революції гідності. 
Виявлено амбівалентний характер української національної ідентичності і з’ясовано 
об’єктиві та суб’єктивні чинники, що його зумовлюють. Запропоновано бажані шляхи 
подолання цього явища. Також досліджено висвітлення українських етнополітичних 
процесів зарубіжними науковцями (США, Великобританія, Польща). Виявлено 
основні дискурсивні особливості висвітлення цих процесів, зокрема у контексті 
неоголошеної українсько-російської війни. Вказано бажані напрямки активнішого 
впливу українських науковців, журналістів та дипломатів на ці дискурси. 

В ході роботи над розділом «Еволюція мовної політики та етнополітики в 
Україні» досліджено дії новообраного президента й парламенту в мовній ділянці та дії 
державних органів на виконання ухваленого 2019 року Закону про функціонування 
української мови як державної, а також політичну боротьбу довкола перегляду цього 
закону. 

За розділом «Держава, суспільство і церква в Україні: проблеми формування 
моделі партнерських взаємин» визначено структуру і теоретико-методологічну базу 
дослідження; визначено стан наукової розробки проблеми, з’ясовано наявність 
джерельної бази; виявлено емпіричний матеріал дослідження, здійснено аналіз 
статистичних баз та даних соціологічних досліджень з обраної проблеми за період  
2014 – 2020 рр.; розпочато роботу над текстами наукових статей; 

В рамках розділу «Політика пам’яті в умовах інформаційної війни: 
етнополітичний контекст» проведено аналіз публікацій щодо визначеної 
проблематики, сформовано масив джерел для дослідження. 
 

 
СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ТА ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ  

СУЧАСНОЇ ЄВРЕЙСЬКОЇ ГРОМАДИ УКРАЇНИ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 
КОНТЕКСТ 

Термін виконання: І кв. 2020 р.  –   ІV кв. 2022 р. 
Керівник:  Подольський А.Ю., провідний  науковий співробітник відділу, к.і.н.  
Основні виконавці:  Козерод О.В., Подольський А.Ю.,  Туров І.В., Заремба О.В. та ін.  
          Перший рік роботи над новою відомчою темою Центру єврейської історії і 
культури був присвячений визначенню і дослідженню ключових аспектів наукової 
проблематики щодо суспільно-політичних та історичних аспектів розвитку євреїв 
України на сучасному етапі.  

Такими головними аспектами стали: соціальна і політична активність єврейської 
громади в сучасному політичному житті України, роль представників громади і 
громади в цілому в протистоянні і боротьбі з агресією РФ проти України, що триває 
вже сьомий рік, стосунки української єврейської громади з європейськими єврейськими 
спільнотами, боротьба з проявами антисемітизму; ставлення громади до культури 
пам’яті про трагедію євреїв України в роки Другої світової війни, що зараз формується 
українським громадянським суспільством, протистояння російському проектові 
вшанування пам’яті жертв Бабиного Яру; релігійна і культурна активність українських 
євреїв на сучасному етапі, в останні роки.    
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В межах вивчення саме цих аспектів відомчої теми було досліджено і 
обґрунтовано: особливості активності єврейської спільноти України в контексті 
євроінтеграції країни до ЄС; порівняння впливу історичної пам’яті на поведінку і 
розвиток єврейської спільноти в контексті сучасного курсу України на європейську 
інтеграцію та створення програми реформування законодавства у сфері 
міжнаціональних відносин відповідно до європейських стандартів; вплив організації 
IHRA (Міжнародна цільова група по вивченню, викладанню та збереженню пам’яті про 
жертви Голокосту в Європі) на проблему формулювання поняття антисемітизму та 
боротьбу з цим явищем, наявність великих можливостей для України щодо 
імплементації законодавства ЄС та інших країн Європи щодо захисту єврейських 
громад та громад інших національних меншин, а також забезпечення єдності 
суспільства, міжнаціонального миру та підвищення рівня толерантності українського 
суспільства. Значною проблемою залишається відсутність політичного рішення щодо 
приєднання України до IHRA, необхідність розроблення конкретних рекомендацій 
щодо основних шляхів реформування життя єврейської та інших національних 
меншин, які будуть корисними у контексті реформування та уніфікації європейського 
та українського законодавства щодо прав та захисту національних меншин; поточний 
стан формування політики і культури пам’яті про жертви Голокосту в сучасній Україні. 
Як така політика пам’яті сприяє створенню комеморативних практик в суспільстві і 
державі та наскільки ці практики впливають на створення пам’ятевого публічного 
простору сьогодні в Україні про Другу світову війну, про жертви націонал-соціалізму, 
про місце жертв Голокосту, українських євреїв, в цих комеморативних сучасних 
практиках в українському соціуму і український державі; конфлікт останнього періоду 
(2019-2020 рр.) між українською державною концепцією вшанування пам’яті жертв 
Бабиного Яру та проросійським проектом так званого Меморіального центру 
Голокосту «Бабин Яр»; суспільно-політичні та історичні аспекти розвитку  єврейської 
громади України, зокрема вплив історичної пам’яті про Голокост на проблему 
національної ідентичності та формування ролі єврейської спільноти в побудові 
правової держави і громадянського суспільства на сучасному етапі суспільно-
політичного розвитку України; специфіку суспільно-політичних процесів у єврейських 
релігійних спільнотах та їхнє значення для розбудови українського суспільства і його 
євроінтеграції; концепцію революції у працях  лідерів найбільш консервативних течій 
сучасного юдаїзму; суспільно-політичні аспекти розвитку релігійної думки та 
громадської діяльності хасидів і релігійних сіоністів в Україні. Вплив такої діяльності 
на соціальне, політичне і культурне життя єврейської громади України. 
Були підготовлено наукові публікації, що присвячені різним аспектам теми.  

 
  

ЗМІНИ ПОЛІТИЧНИХ РЕЖИМІВ І ПЕРСПЕКТИВИ ЗМІЦНЕННЯ 
ДЕМОКРАТІЇ В УКРАЇНІ 

 
Термін виконання:  1 січня 2020 р. – 31 грудня 2021 р. 
Керівник: Зеленько Г.І., доктор політичних наук, професор, зав. відділом теоретичних 
і прикладних проблем політології 
Відповідальні виконавці: Зеленько Г.І., Майборода О. М., Шайгородський Ю. Ж., 
Ляшенко Т. М., Кармазіна М.С., Кононенко Н.В., Бевз Т.М., Кондратенко О.Ю., 
Перевезій В. О., Ковалевський В.О., Брехаря С.Г.  
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Робота виконується в рамках проекту підтримки пріоритетних для держави 
наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок Відділення 
історії, філософії та права НАН України Код бюджетної класифікації видатків 6541230 

 
Протягом звітного року було проаналізовано характер змін політичного режиму 

в Україні періоду незалежності крізь призму еволюції формальних та неформальних 
політичних інститутів. На основі проведеного аналізу було охарактеризовано 
специфіку наявних політичних практик і сформульовано ймовірні механізми та 
інструменти, залучення яких сприятиме послабленню гібридності, що залишилася у 
спадок від попередніх політичних режимів і в подальшому утвердженню реальної 
процедурної демократії в Україні. На засадах теорій політичної трансформації та трьох 
хвиль демократизації (С. Гантінгтон) було проаналізовано специфіку політичних 
процесів в Україні, пояснено об’єктивні та суб’єктивні причини гібридності попередніх 
політичних режимів в Україні. У підсумку це дало можливість оцінити реальні 
можливості залучення інституційних чинників, які сприятимуть усуненню рудиментів 
гібридності у функціонуванні політичного режиму та утвердженню процедурної 
демократії.  

Методологія дослідження: використано неоінституціональний підхід, що дало 
можливість виявити причинно-наслідкові зв’язки між різними політичними процесами 
та інститутами державної політики і станом суспільства. Системний метод дав 
можливість проаналізувати кризові явища в українській політиці як системні проблеми, 
які спричинені дисфункцією владних інститутів. Також для отримання прогнозованих 
результатів було залучено методи кількісного і якісного аналізу, індукції та дедукції, 
група компаративних методів (порівняльно-темпоральний, крос-темпоральний, метод 
вивчення окремих випадків). 

Основні отримані результати: підготовлено робочий варіант рукопису 
монографії, де було з’ясовано: 
- об’єктивні та суб’єктивні причини гібридності попередніх політичних режимів в 

Україні;  
- інституційна спроможність органів державної влади та з’ясовано причин стагнації 

політичного процесу в   Україні;  
- дано науково обґрунтовану оцінку наявних політичних практик в частині 

інкорпорації політичного класу, політичній та громадській участі, регіональних 
особливостей функціонування політичного режиму; 

- обґрунтувано оптимальні інструменти та політичні інститути, які дадуть можливість 
сприяти послабленню гібридності у функціонуванні в подальшому  політичного 
режиму країни; 

- розроблено відповідні рекомендації центральним та місцевим органам влади, 
політичним елітам, громадському сектору щодо залучення інструментів, які б 
сприяли утвердженню процедурної демократії в Україні. 

Політичні процеси в Україні періоду незалежності характеризуються 
надзвичайно високою неконвенційністю, несистемністю та хаотичністю. Наслідком 
такої політики стала гібридність політичного режиму періоду незалежності, які 
прийнято називати кланово-олігархічним або неопатримоніальним. Їх сутність у 
своєрідному «захопленні держави» фінансово-промисловими групами і утвердженні 
моделі “capture state”, в основі якої лежить горизонтальна та вертикальна корупція, яка 
стала одним з базових неформальних інститутів. Логічним наслідком функціонування 
такого політичного режиму стала повна деформація системи інкорпорації політичного 
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класу, соціальних ліфтів загалом, політичних інститутів і своєрідний «антивідбір», де 
критерієм ефективності чиновника чи держслужбовця є принцип особистої відданості. 
Деформація базових механізмів політичної інкорпорації спричинила деформацію 
усього суспільного організму і дисфункцію чисельних функцій держави загалом.  

Для того, щоб оцінити ці неоднозначні зміни, що відбуваються у політичній 
системі, автори дослідження вдалися до вивчення об’єктивних і суб’єктивних причин 
утвердження гібридного політичного режиму. Зокрема, важливо було зрозуміти які з 
причин є об’єктивними (наявна структура економіки, інтеграція в економіку 
пострадянського геополітичного простору) і зумовлені попереднім історичним 
розвитком, а які є результатом неефективності системи державного управління, 
породженням системи політичних інститутів, які спричинили утвердження своєрідної 
«політичної матриці» і продукують неефективні правила гри, більшість з яких не 
задовольняють суспільство. Наслідком подібної неефективності є політичні процеси, 
які спричинили масові суспільно-політичні кризи і повстання, відомі як «майдани».  

За типом розгортання суспільно-політичних процесів Україна належить до країн 
з неорганічним, навздогінним типом політичної модернізації. Конституціоналізм в 
державі є телеологічним, тобто конституція фіксує орієнтири для розвитку держави, а 
не реальний стан речей. З іншого боку, процесуальне законодавство, яке приймається 
Верховною Радою, теоретично спрямоване на подолання своєрідних «ножиць» - 
розбіжностей між формальним і реальним конституціоналізмом, але  після майже 30 
років розвитку в умовах незалежності і перманентних реформ результати його 
застосування є не переконливими. Україна посідає одне з останніх місць у 
європейських рейтингах добробуту, стану демократії, індексів людського розвитку 
тощо.    

Ситуація у країні диктує необхідність системних інституційних змін, які б 
сприяли відтворенню нормальних для цивілізованого світу політичних практик. 
Вивчення складових компонентів наявного політичного режиму та розуміння причин 
його утвердження дало можливість зрозуміти і усвідомити рамки можливих змін і 
способів нівелювання кризових явищ, що сприятиме встановленню процедурної 
демократії в Україні.  
Результати досліджень виконавців теми були оприлюднені на численних наукових 
заходах та публікаціях 

 
НЕВИЗНАЧЕНІ ВИБОРЦІ В ЕЛЕКТОРАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ В УКРАЇНІ ТА 

ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ (2010 – 2019 РР.) 
 
Термін виконання: березень – грудень 2020 
Керівник проекту: А. Ю. Ясінська. 
Виконавець: А. Ю. Ясінська. 
Тема виконувалася у рамках додаткової відомчої теми молодих учених НАН 

України, які виступали з науковими повідомленнями на засіданнях Президії НАН 
України у 2019 р., згідно з Розпорядженням Президії НАН України від 24.02.2020 
№225. 

Актуальність дослідження. Вивчення поведінки виборців, які не визначилися 
в електоральних процесах України та європейських країн (2010 – 2019 рр.) є 
актуальним не лише через брак критичних наукових досліджень з цієї проблематики, 
але й через відсутність чітко сформованого уявлення про особливості й причини 
існування такої поведінки, незаангажованих оцінок та висновків щодо впливу 
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невизначених виборців на результати виборів. Крім того, невизначеність виборців в 
умовах глобалізації та демократизації набула нового забарвлення. Громадянин, 
піддаючись впливові різноманітних факторів, намагається окреслити свої майбутні 
політичні преференції, виходячи з плюралізму демократичної системи. Тобто, 
невизначеність виборців є обов'язковим елементом демократичного суспільства. Проте, 
з іншого боку, якщо участь у виборах дає можливість відчути себе учасником 
політичних процесів у власній країні, а відсоток явки виборців демонструє ступінь 
легітимності влади, то високий рівень невизначеності виборців та абсентеїзму можуть 
свідчити про наявність певної проблеми у суспільстві, і цей аспект актуалізує тему 
дослідження.  

На сучасному етапі в Україні досить нестабільна суспільно-політична ситуація, 
що не сприяє електоральній активності та провокує зростання рівня невизначеності 
виборців. У таких умовах посилюється недовіра та зростає рівень абсентеїзму, а 
електоральна поведінка українців залишається об’єктом численних маніпуляцій та 
ангажування на фоні трансформаційних процесів, які відбуваються в українській 
політиці. 

Основною метою дослідження є вивчення поведінки невизначених виборців в 
електоральному процесі в Україні та європейських країнах під час президентських та 
парламентських виборчих кампаній 2010–2019 рр. 

Для досягнення окресленої мети поставлено такі дослідницькі завдання: 
- проаналізувати теоретико-методологічні засади, історіографію та 

джерельну базу дослідження;  
- визначити фактори, що впливають на виникнення та існування групи 

виборців, що не визначилися; 
- дослідити структуру (стать, вік, рівень доходу, освіта та ін.) невизначених 

виборців; 
- прослідкувати вплив виборців, які не визначилися, на результати виборів; 
- розробити рекомендації щодо оптимізації проведення виборчих кампаній 

та покращення стану електоральної активності громадян України. 
Серед методів дослідження ключовими були: статистичний аналіз (кількісних 

показників явки, неявки та невизначеності виборців під час виборчих кампаній); 
порівняння (використовувався для виявлення спільностей та відмінностей в 
електоральній поведінці громадян України та європейських країн); контент-аналіз (для 
вивчення програм кандидатів, передвиборчої агітації, аналітичних та експертних оцінок 
вітчизняних та зарубіжних  мас-медіа,  аналітичних центрів) та ін. 

Результати роботи представлено в рукописі монографії 

 

ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВА ТА КОНКУРСНА ТЕМАТИКА 
 

ПОЛІТИЧНЕ ПОЛЕ УКРАЇНИ У СИТУАЦІЇ СУСПІЛЬНОЇ КРИЗИ:  
ВЛАДА, ОПОЗИЦІЯ, ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ, ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 
Термін виконання:  04 травня  2020 р. -  31 грудня 2020 р. 
Керівник: член-кореспондент НАН України О. М. Майборода 
 

   Результати  дослідження та їх новизна.  



Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса 
 

 15

Встановлена повторюваність факторів, якими визначається брак суспільної довіри 
до вітчизняного політикуму, якими є відсутність суттєвих змін, ефективних і 
спрямованих на розв’язання наявних проблем реформ,  очікуваного перезавантаження 
влади та оновлення принципів її діяльності, приходу якісно нових еліт та люстрації 
старих,  системної боротьби з корупцією, деолігархізації влади, реформи 
правоохоронних органів та судочинства, економічного зростання. Обґрунтовано, що 
основним гальмом реформ стали самі еліти, які скористалися перехідним станом 
економіки для власної вигоди. На основі аналізу пост-виборчих електоральних оцінок 
виявлено традиційний характер негативної динаміка судження громадян про 
ефективність діяльності влади, втрати довіри політичній еліті в надважливій справі – 
забезпечення стратегії суспільного розвитку.  

З використанням соціологічних досліджень підтверджено збереження у 
психології українського електорату також і після президентський та парламентських 
виборів 2029 року комплексу очікування архаїко-міфологічного образу "героя" як 
вираження загального патерналістського суспільного настрою.  Показано відсутність в 
Україні політичних і громадських інститутів та акторів, які користувалися б 
позитивною оцінку критичної частки населення, хоча і встановлено ті  суспільні 
інститут, яки користуються порівняно більшою довірою. До них відносять ті, де вплив 
держави є відносно незначним – волонтерські організації, Церква, добровольчий рух, 
громадські організації. Серед державних інститутів відносно більшою довірою 
користуються ті, що належать до "безпекового сектору" – Збройні сили та  Національна 
гвардія України, Державна прикордонна служба, Державна служба з надзвичайних 
ситуацій. 

Обґрунтовано, що політико-правова криза, викликана рішенням 
Конституційного Суду України щодо визнання неконституційними низки 
антикорупційних положень українського законодавства може не лише завадити 
досягненню країною успіху у сфері боротьби та ефективної протидії корупції, а й 
погіршити стосунки з її міжнародними партнерами, а будь-які спроби 
неконституційного розв’язання проблеми може призвести до посилення в суспільстві 
правового нігілізму.  Небезпека тим більш реальна, що здатність "оминати закони" вже  
стала однією із характерних ознак сучасної української дійсності і сприймається як  
основне джерело успіху.  

Вивченням  взаємозалежності між рівнем суспільної  довіри  і комунікації, у 
процесі якої  відбувається обміну інформацією, її емоційно-чуттєве сприйняття та  
оцінка розкрито роль закладів середньої освіти у  вихованні й соціалізації особистості",  
у  формуванні в ній  "громадянських та соціальних компетентностей. Показано, що 
чинне законодавство  не містить завдань з формування таких компетентностей, що 
проілюстровано аналізом навчальних програм 1–11 класів середньої школи і змісту 
сучасних підручників. 

Проведено співставлення соціальної політики української  держави із світовою 
тенденцією до посилення державної участі  кризових ситуаціях, як це показала 
боротьба з епідемією коронавірусу у ряді  розвинутих європейських країн. Показано, 
що в Україні малий і середній бізнес, який  приносить 55% валового внутрішнього 
продукту в економіку країни, поки що залишається без належної підтримки: 
відбувається  зменшення кількості малих і середніх підприємств,  збільшується  
податковий тиск на них та їх  надмірна фіскалізація, відзначене зростання протестних 
настроїв у середовищі малого і середнього бізнесу, як і відсутність діалогу з ним збоку 
влади, що загрожує негативними не тільки економічними, а й політичними наслідками.  
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Розкрито, що дії української держави не призводять до зниження рівня 
безробіття,  примушують населення обмежувати витрати, що  у свою чергу негативно 
впливає на виробництво.  Проілюстровано, що замість реальної допомоги влада 
пропонує фактично "уявні  гроші", обмежуючись супроводом такої політики   
потужною пропагандистською кампанією.  Встановлено, що українські профспілки  
недостатньо  виконують функцію захисту найманих працівників: з одного боку, вони 
майже повністю виключені державою з переговорного процесу з найважливіших 
питань соціально-економічного життя України, а з іншого – фактично самоусунулися  
від представницької функції. При цьому на основі аналізу проект закону про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України, які стосуються  окремих питань діяльності 
професійних спілок, підтверджено справедливість його оцінки як 
"антипрофспілкового", такого, що спрямований на суттєве обмеження прав і функцій 
профспілок, що порушує норми Конституції та закони України, низку ратифікованих 
Україною фундаментальних конвенцій  Міжнародної організації праці. 

Водночас, відзначено ситуативне посилення політичних позицій держави чим 
суттєво  збільшується ризик кризи демократії,  виникнення спокуси обмежити 
громадянські свободи та запровадити механізми, що дозволяють централізувати влад, 
використовуючи для цього страх перед епідемією.  З точки зору політичного цинізму, 
пандемія дає можливість розширити владу та контроль, посприяти зміцненню 
авторитарної влади. 

Обґрунтовано, що вчинені антиепідемічні дії підривають довіру не тільки до неї, 
а й  до  реальності загрози та необхідності справжніх профілактичних дій, внаслідок 
чого  можливий конфлікт між центральною та місцевою владою, який може початись з 
критики антиепідемічних заходів, що скеровуються з центру, а продовжитись виявом 
відвертих відцентрових тенденцій. Крім того, виявлена небезпеки внаслідок цих дій  
відходу значної частини бізнесу у тінь, чим може ще більше погіршитися стан 
державного бюджету і зменшити ресурси для боротьби з епідемією.  

Виявлено невідповідність характеру соціально-економічної політики, яка зараз 
здійснюється в Україні, задачам суспільної консолідації та солідаризації, оскільки 
критерієм розподілу добробуту залишаються ідеологічні уподобання та лояльність до 
влади. Відсутність виправданого та соціально й політично узгодженого плану виходу з 
кризи сприяє створенню та закріпленню небезпечної тенденції до недовіри до влади, 
підвищенню рівня напруги. Пандемія коронавірусу вимагає перегляду та переоцінки 
впорядковуючої та організуючої ролі держави при проведенні ефективної соціально-
економічної політики. 

Проаналізовано перебіг реформи децентралізації, що передбачала 
реорганізацію місцевого самоврядування та територіальної організації влади, і оцінено 
її як найрезультативнішу і найпомітнішу із усіх реформ, курс на які взяла влада  від 
2014 року. Виявлено, що ставлення населення до заходів влади щодо проведення 
реформи децентралізації було позитивним від її початку і до цього часу, причому що з 
плином часу рівень підтримки реформи залишався практично сталим, тоді як кількість 
тих, хто не підтримував реформу, зменшувалась, а тих, хто не міг визначитись зі своїм 
ставленням, зростав.  При цьому зміна влади в Україні в результаті президентських і 
парламентських виборів 2019 р. не призвела до зміни ставлення громадян до реформи 
місцевого самоврядування і децентралізації.  

На основі аналізу ключових міжнародних програм, що сприяли реалізації 
реформи децентралізації в Україні, показано, що усі ті успіхи, яких досяг український 
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уряд на шляху децентралізації, були б неможливими без допомоги низки країн Заходу, 
міжнародних організацій та організацій громадянського суспільства всередині України.   

Розглянуто, як тема проведення децентралізації використовувалася у 
президентських і парламентських виборчих перегонах 2019 року,  що було зроблено на 
основі аналізу перевиборчих програм основних претендентів на президентську посаду  
провідних політичних партій, які виборювали місця у Верховні Раді України.  Виявлено 
ті тенденції, що стали помітними що в умовах децентралізації у розвитку політичних 
партій на місцевому рівні. Розглянуто негативні моменти під час проведення виборі, 
насамперед випадки порушення виборчого законодавства. 

Вивчено одну з ключових проблем, що виникла із самого початку проведення 
реформи, якою була погана комунікація між владою та громадянами, що викликало 
інформаційний вакуум на місцях. Встановлено основні питання, на які була звернута 
громадська думка на місцях – загальні фрази і брехня високопосадовців, розбіжності в 
інтерпретації окремих положень, популістські обіцянки, фінансування, повноваження 
та контроль за ходом реформи. Виявлено хаотичність в реалізації планів реформ, 
неузгодженість повноважень між органами місцевого самоврядування та органами 
державної та місцевої виконавчої влади, слабку прив’язку реформи місцевого 
самоврядування до секторальних реформ, брак професійних кадрів для її реалізації. 
Проаналізовано вплив економічного , культурного, психологічного, географічного, 
екологічного факторів, якими гальмувалося створення об’єднаних територіальних 
громад. 

Проаналізовані маніпулятивні практики, поширені російською пропагандою, 
вітчизняним проросійськими політичними суб’єктами, в Україні, політичними партіями 
підчас комунікації з громадськістю, групами  за інтересом, котрі прагнуть реалізувати 
свої корпоративні цілі. Вияілені виразні ознаки маніпуляцій свідомістю – поширення 
необ’єктивних трактовок подій і створення ситуації, перебуваючи в якій маніпульовані 
суб’єкти діють в інтересах маніпулятора. Обґрунтовано, що українська пропаганда 
недостатньо використовує, за методом зворотного зв’язку, ти пропагандистські 
прийоми,  що їх використовує Росія. Висунуто положення, що публічні виступи 
українських керівників також мають усі ознаки маніпулювання громадською думкою, 
що проявляється їхніми коментарями стосовно російсько-української війни, системних 
суспільних змін, конституційного процесу, боротьби з корупцією, прямого 
народовладдя, контактів з окупованими територіями тощо.  

Розглянуто впив ціннісних наративів на характер політичної діяльності в 
Україні. Розгляд питання в рамках зовнішньої парадигми українського транзиту 
зосередився на тому, що готовність до кризи демонструють малі сировинні економіки з 
високим рівнем боргового навантаження, до яких належить і українська економіка: 
переважно сировинний характер і низька технологічність вітчизняного експорту робить 
національну економіку вразливою від коливань світових цін, виштовхує її на узбіччя 
науково-технологічного та економічного розвитку.  Розглянуто також ступінь 
готовності України до вирішення інших проблем – демографічне старіння, масштабні 
та вимушені переселення та трудова міграція. Нездатність України самостійно 
протистояти пандемії,  ефективність у боротьбі із хворобою з боку авторитарних 
режимів (передусім – Китаю) сприяють зростанню патернальних трендів у світі, 
підсилюють дискусії щодо "сумнівності" переваг демократичних практик та 
"привабливості сили" авторитарних режимів,  активізують геополітичну, економічну, 
ціннісну боротьбу у світі.   
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Встановлено, зокрема, низький рівень ціннісних настанов самого українського 
суспільства, яке дозволяє еліті бути такою, якою вона є – обмеженою, не 
прогресивною, не інноваційною, компрадорською, провінційною, корумпованою.  
Сформульовано базові суспільні дисфункції в Україні – ціннісна дуальність, локальне 
(консервативне) мислення, патернальність, інфантильність.  

В рамках внутрішнього аналізу українського транзиту проаналізовано ціннісну  
матрицю суспільства. Виявлено два важливі аксіологічні процеси, які характеризують   
ціннісне поле сучасної України і зміст яких визначає темп та успішність модернізації 
країни –  завершення формування українців, як політичної нації і  відповідна боротьбі  
між "сильною" українською ідентичністю (із притаманною групою ціннісних 
характеристик) та "слабкою, розмитою, амбівалентною" постколоніальною 
малоросійською ідентичністю, а також бажання/прагнення України перейти до 
постмодерного/постматеріального домену, що  потребує  формування сучасного, 
інноваційного, конкурентного  суспільства.  

Аналіз українського суспільства за  методологію Клагеса  показав,  що в ньому 
швидко зростає кількість громадян, які ближче за своїми характеристиками до носіїв 
"нових"/ "постматеріальних" цінностей розвитку, але вона досі не склала більшості 
громадян.  Із застосуванням соціологічних даних встановлено зростання в Україні  
кількості щасливих і толерантних людей, які  проявляють рішучість, активні в 
громадському житті, цінують демократію і визнають її існування в Україні. 

Обґрунтовано,  що  інфантильність українців, "підсилена" ціннісною дуальністю 
та високим рівнем патернальних сподівань, визначає такий стан їхнього суспільства, 
який у комплекті із іншими чинниками  не дозволяє здійснити ефективну зміну еліт і 
робить його приреченим жити в "захопленій" олігархатом державі.   

Розглянуто новий феномен у політичному полі України –  активістські 
організації, зокрема ті, що ідентифікують себе як соціальні рухи, які  цілком можуть 
переплітатися з орієнтованою на заохочення електоральних форм політичної участі 
діяльністю політичних партій та структурно подібних до них організацій. 
Проаналізована діяльність таких організацій, що особливо активно проявили себе після 
2014 р. Розглянуто критерії визначення та форм діяльності активістських рухів та 
організацій.  

Встановлено, що кристалізації спільної політичної ідентичності українського 
«активізму» як руху сприяло саме поєднання (у майже безпосередній часовій 
послідовності) подій Євромайдану  та російської агресії проти України. З іншого боку, 
російсько-українська сприяла зростанню ваги «ліберальних» ідейно-політичних 
елементів у загальній ідеологічній матриці пост-майданівського середовища 
«активістів». Початок російсько-української війни дав «нове дихання» активістським 
структурам ліберального спрямування, які в ході революційного етапу подій 
Євромайдану опинилися в тіні. Крім того,  поступово падає популярність 
правонаціоналістичних ідей у суспільстві, безпосереднім проявом чого і стали їхні 
електоральні невдачі. Проаналізовано діяльність волонтерського руху, що постав як 
реакція на очевидні проблеми із забезпеченням Збройних Сил України та добровольчих 
частин необхідним спорядженням та устаткуванням. Виявлено також тенденцію 
переходу активістських груп до партійної діяльності. 

Розгляд еволюції ідейних засад та політичних практик обох ключових секторів 
«активістського» середовища України – правонаціоналістичного та ліберально-
патріотичного – дозволив зробити висновок, що їхні  ідейно-політичні постулати у 
дечому конвергували, зокрема  формуванням єдиного державницько-патріотичного, а 
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пізніше й «антикорупційного» дискурсу як основи взаємного порозуміння щодо певних 
спільних основ політичної ідентичності. 

Проаналізовано взаємодію «активістського» середовища з іншими акторами 
політичної системи України. Встановлено, що  органи державної влади, включно з 
силовими відомствами та структурами, протягом вказаного періоду демонстрували 
зацікавленість у мобілізації людського ресурсу «активістів» заради реалізації кола своїх 
завдань. 

Запропоновано висновок, що розвиток та еволюція «активістського» руху в 
Україні у 2013-2019 рр. відбувалися в контексті впливу ідейно-політичних та 
організаційних імпульсів, що походили від  поєднання чинників перемоги Євромайдану 
та початку російсько-української війни, що  значною мірою сприяло формуванню 
«активістського» поля на тлі єдиної державницько-патріотичної політичної 
ідентичності. Разом з тим зберігалися і  навіть кристалізувалися  два його основні 
сектори – право-націоналістичний та ліберально-патріотичний. Обидва ці сектори, тим 
не менше, поділяли певний мінімум спільних політичних цінностей та орієнтирів, що 
дозволяло їхнім представникам взаємодіяти один з одним як у межах протестних рухів, 
так і в контексті добровольчого та волонтерського руху. У цьому ключі основним 
напрямом еволюції «активістського» середовища стала радше ідеологічна 
конвергенція, ніж поляризація, що може засвідчувати наявність потенціалу для 
суспільної консолідації активних прошарків українського суспільства за наслідками 
Євромайдану. В той же час, спроби «активістів» створити  та просунути власні 
електорально-партійні проекти загалом виявилися невдалими, а спроби 
індивідуального або організаційного входження до усталених політичних сил у 
більшості випадків мали обмежену ефективність. За цих обставин основними формами 
участі «активістів» у спробах вплинути на політичне життя України стали радше форми 
кооперації з різними державними та навколодержавними структурами та органами 
влади. 

Роз’яснено причини невдачі із створенням в Україні консенсусного цілісного 
консолідуючого концепту бачення минулого – асистемність, вибірковість, 
ситуативність, спекулятивність мнемоісторичної політики, її формування на основі 
амбівалентної проективної моделі з елементами неорадянських і україноцентричних (як 
синонім державницьких) образів, символів й акцентів.  

Відзначено, що відсутність об’єднувального національного ґранд-наративу, 
відцентрові, щодо кремлівської, версії тлумачення історії української держави, сталі 
маніпуляції на мовному й релігійному ґрунті засадничо вплинула на поглиблення 
політичних і соціокультурних міжрегіональних суперечностей, справила негативні 
наслідки для формування загальноукраїнської ідентичності, дестабілізувала 
суспільство, послабила кіберінформаційну безпеку держави. 

Встановлено, що антиукраїнські політичні ініціативи і проекти ділять країну 
масовими маніпуляціями історії, які десуверенізують свідомість, підважують основи 
державності. Пошуки консенсусної моделі ідентичності в контексті "навздогінної" 
модернізації стали виявом стану невизначеності щодо усталеної загальноукраїнської 
системи суспільно-політичних цінностей, гострої конфронтації різновекторних 
політичних сил. 

Охарактеризовано змістовне наповнення політики пам’яті в Україні як 
поміркований україноцентричний дискурс – творення мнемоісторичного метатексту 
без "гострих кутів" і критичних акцентів, особливо коли йдеться про сусідні країни. 
Проведено порівняння політики пам’яті за  каденції українських президентів. 
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Встановлено зміщення менмоісторичних акцентів  від загальнодержавних у бік 
локальних. Відзначено процес демонтажу радянських мислесхем і радянського 
мнемоісторичного спадку, еолюцію мнемоісторичної риторики  від фаталізму, 
детермінованості, лінійного погляду на уявне минуле до нелінійних схем, до полілогу, 
до творення нового пантеону героїв, нового каталогу місць пам’яті, нових 
меморіальних практик, цінностей і національних автостереотипів, до унормування 
україноцентричної моделі пам’яті та впорядкування її словника. 

Виявлено, що зміна мнемоісторичних акцентів у бік державницьких чеснот, яка 
відбулася останніми роками, серед іншого  позначилася і на ставленні громадян до 
держави, до патріотизму. Доведено, що за сучасної ситуації інформаційна складова 
суспільного діалогу набуває екзистенційного значення для існування України. 
Російське медіа-обґрунтування своєї військової агресії щодо України було і 
залишається важливою ланкою в інформаційному протистоянні з Україною, 
вибудовуванні Москвою свого власного варіанту стратегічного наративу та його 
представлення насамперед у зарубіжних ЗМІ, що так чи інакше позиціонують себе як 
проросійськи налаштовані. В силу цього політика пам’яті лишається переважно 
реактивною, як почасти консолідована відповідь влади і суспільства на ті виклики і 
загрози, що постали перед Україною останніми роками, а перегляд оцінок подій 
минулого в контексті творення нової мапи пам’яті відбувається із залученням 
морально-етичних категорій віктимності, почасти – націоналістичного ресентименту. 

Встановлено пряму залежність між зовнішньополітичними подіями останніх 
років і зсувами в історичній свідомості українців. Обґрунтовано, що дієва реалізація 
державної політики пам’яті спроможна зменшити вплив несприятливих для розвитку 
української суверенної та соборної державності чинників, серед яких: відсутність у 
значної частини населення України відчуття єдиної державної або громадянської 
ідентичності; наявність істотних регіональних відмінностей в історичній свідомості на 
фоні відсутності чітко сформульованої ідеології загальнонаціонального розвитку; 
кон’юнктурне використання історичного матеріалу або його тенденційного тлумачення 
як знаряддя політичного протистояння, перетворення його на елемент іредентистських 
та сепаратистських настроїв, політичного радикалізму; спекулятивне застосування 
псевдоісторичних аргументів для розпалення міжнаціональної ворожнечі, ксенофобії, 
національної або релігійної інтолерантності; проникнення у суспільну свідомість 
полярних та політично заангажованих оцінок важливих подій історії України, що 
ускладнює діалог між певними суспільними, національними, регіональними 
спільнотами; поширення серед широкого загалу міфологізованих, свідомо 
фальсифікованих інформаційних матеріалів на історичну тематику, провокування 
суспільного розбрату на ґрунті конфліктного бачення минулого. 

Проаналізовано місце релігійних організацій у політичних процесах в Україні, 
встановлено  вплив інерції  історичного досвіду взаємодії релігії і політики в Україні. 
З’ясовані політичні аспекти десекуляризації українського суспільства, зокрема 
виявлено відмінності у наслідках її проведення «згори» і «знизу». Визначено фактори 
релігійного змісту, які  убезпечують Україну від ескалації дезінтегративного сценарію.  

Розглянуто модель сек’юритизації релігії в Україні.   Доведено мілітаристський  
зміст російської релігійної доктрини стосовно України. Проведено порівняльний аналіз 
позицій різних конфесій в умовах російської агресії. Поповнено наратив, який 
стосується процесу надання українському православ’ю  Томосу на церковну 
незалежність. 
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Результати дослідження викладено  у  колективній монографії «Політичне поле 
України у ситуації суспільної кризи; влада, опозиція, політичні партії, громадські 
організації», у 4 опублікованих і підготовлених до друку наукових працях. 
 
 

СУБ’ЄКТНІСТЬ УКРАЇНИ В СУЧАСНОМУ СВІТІ:  
ОЦІНКИ, СТРАТЕГІЇ, ПРОГНОЗИ 

Термін виконання: 16 липня  2020 р. -   31 грудня 2020 р. 
     Керівник: член-кореспондент НАН України О. М. Майборода. 

  
Результати дослідження: 

Визначено, що політична система сучасної України характеризується, з одного 
боку, подоланням рудиментів сталінського тоталітаризму і "вимушеного" 
авторитаризму радянських часів, а з другого боку – запровадженням ідей 
неолібералізму з його засадничими принципами свободи політичного вибору. 
Обґрунтовано, що серед перших задач з наближення України до європейської 
цивілізації – утвердження в ній реальної соціальної держави, подолання прірви між 
народом і владою.  

Встановлено фактори, що перешкоджають набуттю Україною європейських 
цивілізаційних ознак – конверсія політичної та державної влади радянської та 
пострадянської номенклатури у кланово-корпоративну, а згодом в олігархічну владу;  
посилення ролі тіньової економіки; втрата владою будь-яких "стримуючих" (зокрема й 
морально-етичних) норм та деструктивний вплив на їх зміст засобами масової  
інформації;  корумпованість владних структур;  слабкість громадянського суспільства і 
його інститутів, , політична і громадянська апатія, в т. ч. з боку профспілок; низький 
авторитет політичних партій та  громадських організацій;  зростання впливу фінансово-
промислових груп, регіональних кланів; декоративність системи "влада ‒ опозиція". 

Обґрунтовано, що цивілізаційне обличчя України багато в чому 
визначатиметься готовністю і здатністю правлячого класу враховувати настрої і 
потреби населення, які на основі соціологічних даних визначені як  загальне прагнення 
радикального оновлення влади. 

Висунуто положення, що без стратегічного мислення в політиці та в 
державному управлінні Угода про асоціацію України з ЄС може залишитися лише 
заявкою на реалізацію нашою країною свого стратегічного вибору, в той час як вона 
має бути стратегічною програмою прогресивних змін у політичній, правовій, 
соціальній, ціннісній сферах, перспективним планом адаптаційних заходів у галузях 
економіки, фінансів, торгівлі, енергозабезпечення, у державному управлінні та 
законодавчому забезпеченні цих змін.  Сформульовано зміст стратегії суспільного 
успіху, таких її складових як поєднання  найзагальнішої світоглядної раціональної 
картини майбутнього та загального вектору його досягнення; як своєрідної матриці, 
що містить сукупність віри, переконань, цінностей і водночас засобів та інструментів 
досягнення мети; як легітимованого загальновизнаного і загальноприйнятного зразка 
для вирішення поточних завдань. 

Визначено спотворюючі політичну систему України ознаки, що  
перешкоджають сприймати нашу країну як європейську – створення партій "згори", з 
використанням адміністративного ресурсу ("партії влади"), створення партій-"бізнес-
проектів", партій "під особистість" (вождистських),  так званих "технічних партій" для 
маніпуляції виборчим процесом і свідомістю виборців.  
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Проаналізовано стан так званого "третього сектору" ‒ сукупність недержавних 
організацій, які покликані представляти інтереси громадян, забезпечувати дієвість 
систем "людина – суспільство" та "суспільство – держава".  Доведено необхідність 
постійного узгодження "конфлікту інтересів" у взаємодії громадянського суспільства і 
влади, який виникає на мотиваційному рівні процесу цілеустановлення, в силу того, 
що  мотиви влади та суспільні мотиви не завжди збігаються. 

Визначено чинники, вплив яких "гальмує" процес набуття громадянським 
суспільством в Україні якості, співставної із розвиненими демократичними, а саме:   

1. "Ментальна" і "суспільна" неготовність українців  до сприйняття ідей 
громадянського суспільства у сучасному його вимірі, незавершеність процесу 
переоцінки цінностей, що формувалися протягом попередніх кількох десятиліть.  

2. Активне використання (підкорення) державою інституцій громадянського 
суспільства для легітимації власних дій/бездіяльності, прикриття корупційних схем і 
досягнення власних цілей, а також певна формалізація  діяльності  громадських 
формувань, створених за сприяння низки міжнародних фундацій, чим зумовлюється 
зростання недовіри до громадянського суспільства в цілому. 

3.  Прагнення окремих політичних рухів і партій  використати можливості й 
авторитет "позапартійних" громадських організацій для досягнення власних 
політичних цілей, що сприймається виборцями як маніпулятивна технологія.  
Обґрунтовано, що бачення державотворення в Україні у контексті цивілізаційного 
вибору залишається досить суперечливим і мозаїчним, що  вибір Україною 
європейського вектору розвитку не усунув певної невизначеності у його реалізації, що 
породжує сумніви з боку   країн-партнерів та країн, які підтримують демократичний 
розвиток України.  

Висунуто точку зору, що посилення суб’єктності України значною мірою 
пов’язане з необхідністю усвідомлення ефективного використання наявних ресурсів – 
промислово-індустріального й наукового потенціалу; унікального географічного 
розташування,; сировинної бази; запасів чорнозему і потенційних можливостей виходу 
на позиції одного з аграрних лідерів сучасного світу; потужного людського капіталу, 
резерву освіченої трудової сили, системи підготовки професійних кадрів. Вкрай 
важливим є усвідомлення необхідності впровадження демократичної моделі сучасної, 
конкурентоспроможної політичної системи на основі верховенства права, розвиненої 
правової культури, збалансованої представницької демократії, сильного 
самоврядування, ефективного державного менеджменту. 

Доведено, що міжцивілізаційне розташування України посилює амплітуду її 
зовнішньополітичної невизначеності, що протистояння євразійського і євроатлантичного 
просторів часто конвертується в ослаблення українського суверенітету, автоматично знижує 
ступінь її суб’єктності. 

Визначено кроки, якими можна було б нейтралізувати і надмірний скептицизм 
та упередженість з боку об’єднаної Європи, і  агресивні наміри Російської Федерації, і 
загалом лімітрофність українського розташування –  залучення ЄС і НАТО для 
врегулювання конфлікту на Донбасі та вирішення проблеми поновлення суверенітету 
над Кримом, створення в Києві штаб-квартири міжнародного офісу з протидії 
дезінформації з боку агресора, в середині країни активізація пропаганди щодо 
необхідності зближення України з ЄС і НАТО, перехід українських збройних сил на 
стандарти НАТО, координація/синхронізація європейського та євроатлантичного 
векторів  зовнішньої політики України. 
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Обґрунтовано нагальність вирішення  стратегічного завданням, яким є для 
України  розширення норманського діалогу за рахунок США, Британії та Канади,  
розширення стратегічних зав’язків з провідними економіками Євросоюзу – 
Німеччиною та Францією для  модернізації української економіки.  

 Розвинуто концепцію кореляції геополітичної суб’єктності України з її 
геоекономічною суб’єктністю, зокрема шляхом проведення  інноваційної модернізації, 
недопущення  надмірного втручання держави у приватний сектор економіки, усунення  
штучних обмежень для розвитку дрібного та середнього бізнесу, лобіювання інтересів 
великого капіталу. 

Одним із надважливих завдань українських реформ є подолання корупції, 
створення необхідних механізмів зменшення визначального впливу олігархів та 
фінансово-промислових груп на політику держави, набуття спроможності  впливати на 
перерозподіл світових ринків через піднесення рівня і обсягу інноваційної та 
високотехнологічної складової в структурі   українського експорту, усунення дисбалансу у 
виробництві української продукції на користь сировинного й аграрного сектору, яким  
мінімізовано її конкурентоспроможність на світових ринках. Посилено наголос на 
проривних галузях, покликаних стати "локомотивом" української економіки та 
підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції,  пошук власної ніші в 
структурі світової економіки, принаймні шляхом впливу  на міжнародну продовольчу 
та екологічну безпеку, подальше зменшення торговельно-економічної залежності 
України від Російської Федерації як країни-агресора на основі програми 
імпортозаміщення російських комплектуючих в оборонній, авіаційній та космічній 
галузях з перспективою створення там технологічно замкнених циклів виробництва. 

Обґрунтовано доцільність розширення географії зовнішньоекономічної 
діяльності за рахунок таких азійських економічних гігантів як Китай, Японія та інших 
високорозвинених економік Азії, а також провідних країн на інших континентах. 
Доведено, що міжнародна суб’єктність України повністю легітимована як її 
внутрішніми, так і міжнародними правовими актами.  Одночасно визначено правові 
положення, які заважають повнішій міжнародній суб'єктності України, зокрема 
неузгодженість  Ст. 9 Конституції,  яка закріплює норму, згідно якої чинні міжнародні 
договори України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, 
стають частиною національного законодавства України, із забороною укладення 
міжнародних договорів, що суперечать Конституції.  

Виявлено як проблемний момент  конституційно-правового закріплення місця 
міжнародного права у правовій системі України  відсутність у Конституції України 
положень, які визначають місце, юридичну силу та механізм застосування у 
внутрішньому праві України "загальновизнаних принципів і норм міжнародного 
права". Чітке визначення місця у національній системі права  цих принципів і норм 
залишається актуальним завданням конституційного процесу.  

Запропоновано такі кроки для зміцнення міжнародної суб’єктності української 
держави, як гуртування з іншими державами, які виступають за поетапне скасування 
права вето як інструменту зловживання деякими державами-постійними членами Ради 
Безпеки ООН, зокрема Російською Федерацією, приміром, під час розгляду питань, 
пов’язаних з її агресією проти України. Іншим кроком може стати розширення мереже 
представництв України за кордоном.  

Поглиблено концепцію, що надзвичайно важливим завданням зовнішньої політики 
України, обумовленим її належністю до європейської культури та цивілізаційної 
спільноти, залишається подальша європейська та євроатлантична інтеграція, а в 
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перспективі і досягнення повноправного членства у Європейському Союзі та в 
Організації Північноатлантичного договору (НАТО). Привернуто увагу до необхідності 
переходу в цьому питанні від декларативності до практичних дій.   Визначеною, що в 
цілому національне законодавство сприяє вектору європейської інтеграції України. 

Доведено, що імперативи і аксіоматичність ментальної спадщини радянської 
доби, які за історичною інерцією присутні в ціннісному дискурсі українців, поволі 
замінюються державоцентричними автостереотипами і психо-інформаційними 
установками, що засадничим елементом суспільного компромісу стає цінність соборної 
суверенної держави як суб’єкта світових цивілізаційних процесів. Водночас виявлено 
чинники, що стримують розвиток держави, негативно позначаються на її духовно-
культурній суб’єктності: популізм, соціальний інфантилізм, непотизм, правовий 
нігілізм, зумовлюють брак державницького мислення, нехтування стратегічними 
цілями на користь ситуативних особистих або корпоративних інтересів і прагнень і тим 
самим перешкоджають наближення до європейського способу життя. Розкрито рівень 
здатності українців сприймати такі європейські духовні цінності, як  толерантність і 
компромісність, водночас відмовляючись від безмежних поступок. 

Оцінено  наслідки діяльності засобів масової інформації для психологічного 
фону суспільства. Зокрема встановлено, що емоційна лабільність, недовіра, 
тривожність громадян, які не бачать ясної перспективи, обумовлюють порух до 
спрощеного сприйняття дійсності, до вразливості свідомості перед зовнішніми 
інформаційними ресурсами і їх спекулятивними меседжами. 

Обґрунтовано, що вектор руху України прямо пропорційний тим ситуативним 
засадничим цінностям, що їх легітимізує суспільство: відкритості, полілогу, цифровій 
культурі, множинності сценаріїв  всупереч аномії, герметизації, світоглядному монізму, 
неототалітаризму і одновекторності, що Україна має посилювати динаміку руху до 
суспільства активістського типу, з множинними нелінійними зв’язками, де культура 
довіри сприяє розвиткові соціального капіталу, тісно пов’язаного з людським 
капіталом, що  базується на знаннях, кваліфікації, комунікативній здатності до 
спільних дій.   

Визначено як першочергове завдання  формування нових ціннісних дороговказів, 
концептуальним ядром яких має бути власна національна ідея, що охоплює всі царини 
економічного, інтелектуального і духовного життя суспільства, а також нова 
нормативно-ціннісна система українського суспільства, яка має відображати цінності, 
інтереси й ідеали всіх соціальних груп та виступати результатом їх реальної взаємодії. 

Розглянуто основні прояви постмодерну в українському політичному житті –  
деінституціоналізацію масового протестного руху, спонтанність політичних акцій, що 
залишаються поза межами контролю більш-менш сталої організації, значну перевагу 
емоційного, ірраціонального над раціональним; постійні порушенням стабільності, 
одностайності,  асиметрію, нелінійність і широку варіативність сценаріїв розвитку. 

 Встановлено збереження  суспільної тенденції до дистанціювання від інновацій,  
через що продукування й використання інноваційних знань та втілення зарубіжного 
досвіду  уповільнюється,  натомість посилюється соціальна і політична пасивність 
громадян. 

Доведено, що реформаторські процеси в Україні мають нетривкий, 
напівхаотичний характер, уповільнюють динамічне, свідомо регульоване і якісне 
покращення в економічній, політичній сферах на етапі "часткової" модернізації, коли в 
межах даної суспільно-політичної системи переплетені суперечливі елементи, 
відсутній консенсус між правлячими та опозиційними політичними силами, 
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залишається низьким ступінь залучення громадян у систему представницької 
демократії, а відкритість конкуренції еліт залишається  далекою від бажаної. 

Обґрунтовано, що ключ до суспільного порозуміння й полілогу в Україні  – в 
мотивації й солідарних діях сторін, ефективній і транспарентній комунікації на всіх 
рівнях – від національного до муніципального, від центрального до низового. 
Прогнозується, що ближчими роками вербально-символічний рівень спілкування 
цільових груп й проактивність українського суспільства стануть супровідними 
інструментами вирішення засадничих проблем націєтворення.  

Висунуто припущення, що майбутня цивілізаційна ідентичність України 
визначатиметься здатністю вийти із лімітрофного стану, який має і цивілізаційне, і 
геополітичне вираження. Вихід із цього стану на шляху набуття європейсько 
цивілізаційної ідентичності має підтверджуватися готовністю України неухильно йти 
загальним європейським курсом як в облаштуванні свого внутрішнього життя, так і в 
зовнішньополітичних акціях європейського Союзу і НАТО.  

Визначено умови входження України до європейської цивілізації – здатність до 
національно-державного самозбереження перед лицем зовнішньої агресії, готовність  
підтвердити наявність у них належних морально-психологічних рис – надання свободі, 
демократії, незалежності, національній гідності пріоритетного значення порівняно із 
матеріальними розрахунками, вибір моделі взаємозалежності  між свободою і 
добробутом – або матеріальний достаток вважатиметься запорукою індивідуальної 
свободи, або національна свобода – запорукою індивідуального достатку.  

Відзначено, що Україні доведеться визначатися не тільки із стадіально-
технологічним вибором своєї цивілізаційної ідентичності, а й з парадигмою реалізації 
цього вибору – або екзогенне слідування моделі найрозвинутішої цивілізації, або 
самостійний ендогенний розвиток, причому друга парадигма може реалізуватися як 
через консервацію народом власної цивілізаційної спадщини, так і через її піднесення 
на більш високий рівень. 

Висловлено застереження щодо надмірного захоплення деякими 
футурологічними передбаченнями стосовно повного переходу людства до  
постіндустріального суспільства, які зараз набули певної аксіоматичності. 
Стверджується, що цивілізаційна ідентичність українців має розвиватися у 
невід’ємному ендогенному зв’язку із традиційними господарськими секторами в 
напрямку їхньої насиченості новими знаннями і технологіям, що українцям варто 
шукати модель, яка, з одного боку, стимулювала б обов’язкову для ліберальної 
економіки ділову активність і конкурентність, а з другого боку, містила б амортизатори 
від негативних проявів конкурентності. 

Обґрунтовано, що вага українського слова у міжцивілізаційному діалозі 
вимірюватиметься її науковими і технологічними успіхами, її розташуванням відносно 
авангардної лінії науково-технологічного прогресу. Відповідно, нове цивілізаційне 
обличчя України визначатиметься наявністю або відсутністю в неї економіки знань. 
Розвиток такої економіки залежатиме від масштабів затребуваності досягнень науки 
виробничим сектором. 

Питання взаємозалежності між цівілізаційною і політико ідеологічною 
ідентичністю українців розглянуто в парадигмі  утвердження демократизму як 
принципу, і демократії як організаційної формули, відповідно до вимоги всеохопності 
демократизму, який має являти самодіяльність народу у всіх аспектах його буття, а не 
тільки у виборчих процедурах, які часто є механізмами утвердження панування еліт.  



Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса 
 

 26

Обґрунтовано, що етнокультурна складова цивілізаційної ідентичності України  
розвиватиметься у парадигмі глобалізації – поєднанні орієнтацій і на регіональну 
ідентичність, і на глобальний культурний процес, через що країні не уникнути 
"етнічного парадоксу сучасності", який полягає в тому, що поруч з процесом 
культурної гомогенізації відбувається зміцнення етнічної самосвідомості, етнічної 
солідарності, відродження традиційних культурних і релігійних зразків 

Встановлено, що збереження в Україні етнічної ідентичності наражається не 
тільки на критику чи сарказм, а й на опір окремих політичних сил і соціальних груп, які 
мають євразійську геополітичну і цивілізаційну орієнтацію. Для них українське етнічне 
відродження є тотожним проєвропейській орієнтації і, відповідно, їхнім політико-
ідеологічним антиподом. 

Стверджується, що етнокультурний і етнополітичний аспекти української 
цивілізації визначатимуться в ендогенному плані характером поліетнічної нації 
громадян, а в екзогенному плані – наслідками світових міграцій. Для узгодження обох 
тенденцій  потрібне, з одного боку, продовження політики мультикультуралізму з 
одночасним усуненням негативних проявів мультикультурності, а з другого боку,  
збереження етно-ядерного  характеру української нації,  культури і мови національної 
більшості. 

Відзначено, що оскільки моральні норми і цінності цивілізацій  відображаються 
у праві, то й цивілізаційна ідентичність українців розвиватиметься в залежності від 
того, як універсалізація права у сучасному світі  сполучатиметься з їхніми 
традиційними правовими звичаями та уявленнями, зокрема тими, що стосуються 
організації сімейно-побутового укладу, трудових взаємовідносин тощо.  

Встановлено, що загальний стан України і ситуація у її відносинах з 
Європейським Союзом дають мало надії на те, що цивілізаційна ідентичність нашої 
країни зміниться завдяки зміні її геополітичного статусу. Виходячи з цього 
прогнозується, що навіть за загальнонаціонального прагнення до європейської 
цивілізації, реалізовувати його доведеться скоріше за все ендогенною парадигмою, 
вивільняючись від одіозних рудиментів радянської цивілізації і піднімаючи свої 
традиційні культурні зразки до рівня конкурентоспроможності з культурами, якими 
уособлено процес глобалізації. 

Результати дослідження викладено в аналітичній доповіді "Суб'єктність 
України в сучасному світі: оцінки, стратегії, прогнози". 
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ІІ. Дані про тематику та обсяги НДР, що виконуються установою 
 Навести дані про кількість та обсяги фінансування НДР, що виконувались 
установою у 2020 році, за формою ІІ*. 

Таблиця ІІ-1. Дані про тематику та обсяги НДР, що виконує Iнститут полiтичних i 
етнонацiональних дослiджень ім. І.Ф.Кураса НАН України у 2020 році

Вид тематики наукових досліджень 

Кількість наукових і науково-технічних робіт, що 
виконувались у звітному році Обсяги фінансування 

(тис.грн.) 
Всього 

в т.ч. завершено у 
звітному році 

загальний
фонд 

спеціальний
фонд 

загальний
фонд 

спеціальний 
фонд 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд 

1. Державна тематика - - - - - - 
1.1. Тематика, яка виконувалась за державним 

замовленням на науково-технічну продукцію з 
пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки 
(прикладні дослідження). 

- - - - - - 

1.2. Проєкти Національного фонду досліджень України. - - - - - -
фундаментальні дослідження; - - - - - -
прикладні дослідження; - - - - - -

1.3. Гранти Президента України (для підтримки наукових 
досліджень молодих учених; для докторів наук; для 
обдарованої молоді).

- - - - - - 

фундаментальні дослідження; - - - - - -
прикладні дослідження; - - - - - -

2. Програмно-цільова та конкурсна тематика НАН 
України 3 - 2 - 2178,895 - 

2.1. Тематика, що виконувалась за завданнями цільових 
програм фундаментальних досліджень НАН України, 
в тому числі: 

- - - - - - 

2.2. Тематика що виконувалась за завданнями цільових 
програм прикладних досліджень НАН України, в тому 
числі: 

1 - 1 - 275,000 - 

2.3. Тематика, що виконувалась в рамках конкурсу за 
напрямом «Підтримка пріоритетних для держави 
наукових досліджень і науково-технічних 
(експериментальних) розробок» бюджетної програми 
6541230 в тому числі:

1 - - - 1683,895 - 

фундаментальні дослідження; 1 - - - 1683,895 -
прикладні дослідження; - - - - - -

2.4. Тематика, що виконувалась в рамках спільних 
конкурсів з: - - - - - - 

НАН Білорусі (фундаментальні дослідження); - - - - - -
Національним центром наукових досліджень Франції 
(CNRS) (фундаментальні дослідження) - - - - - - 
Інші спільні проекти за конкурсами та програмами(EISCAT 
тощо). - - - - - - 

фундаментальні дослідження; - - - - - -
прикладні дослідження; - - - - - -

2.5. Наукові, науково-технічні, проекти  та розробки 
 (прикладні дослідження) 1 - 1 - 220,000 - 

2.6. Науково-дослідні роботи молодих учених НАН 
України (фундаментальні дослідження). - - - - - - 

2.7. Наукові гранти дослідницьких лабораторій (груп). - - - - - -
фундаментальні дослідження; - - - - - -
прикладні дослідження; - - - - - -

2.8. Інфраструктурні програми (прикладні дослідження) - - - - - -
3. Відомча тематика 7 - 1 - 12109,315 - 

3.1. Тематика, що виконувалась за завданнями цільових 
наукових програм відділень НАН України 
(фундаментальні дослідження) 

2 - - - 2906,038 - 
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3.2. Тематика фундаментальних досліджень, що 
фінансувалась за бюджетною програмою 6541030 . 5 - 1 - 9203,277 - 

3.3. Тематика прикладних досліджень, що фінансувалась 
за бюджетною програмою 6541030 . - - - - - - 

3.4. Тематика, що фінансувалась за бюджетною 
програмою 6541140 (прикладні дослідження). - - - - - - 

4. Пошукова тематика - - - - - - 
4.1. Тематика, що фінансувалась за бюджетною 

програмою 6541030 (фундаментальні дослідження). - - - - - - 

4.2. Тематика, що фінансувалась за бюджетною 
програмою 6541030 (прикладні дослідження). - - - - - - 

5. Договірна тематика - - - - - - 
5.1. Тематика, що фінансувалась в рамках договорів та 

контрактів із вітчизняними та іноземними 
замовниками 
(фундаментальні дослідження). 

- - - - - - 

5.2. Тематика, що фінансувалась в рамках договорів та 
контрактів із вітчизняними та іноземними 
замовниками 
(прикладні дослідження) 

- - - - - - 

5.3. Тематика, що виконувалась за рахунок грантів 
міжнародних та закордонних організацій. - - - - - - 

фундаментальні дослідження; - - - - - -
прикладні дослідження; - - - - - -

Загалом 10 0 3 0 14288,210 0,000 
 

 
 
* – при відсутності робіт за тією чи іншою тематикою у відповідній комірці ставиться «0»; комірки, 
що містять «х», не заповнюються  
** - цільові програми фундаментальних досліджень НАН України:  
1. «Перспективні фундаментальні дослідження та інноваційні розробки наноматеріалів і 
нанотехнологій для потреб промисловості, охорони здоров’я та сільського господарства» на 2020–2024 
рр. (завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України від 10.04.2020 №204);  
2. «Розвиток наукових засад отримання, зберігання та використання водню в системах автономного 
енергозабезпечення» на 2019–2021 рр (завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України 
від 25.02.2020 №130);  
3. «Геномні, молекулярні та клітинні основи розвитку інноваційних біотехнологій» (завдання 
затверджено розпорядженням Президії НАН України від 01.06.2020 №248);  
4. «Нові функціональні речовини і матеріали хімічного виробництва» (завдання затверджено 
розпорядженням Президії НАН України від 25.02.2020 №131);  
5. «Цільова комплексна програма НАН України з наукових космічних досліджень на 2018-2022 роки» 
(завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України від 31.01.2020 №83);  
6. «Перспективи дослідження з фізики плазми, керованого термоядерного синтезу та плазмових 
технологій» (завдання затверджено розпорядженнями Президії НАН України від 21.03.2019 №189 та 
від 21.03.2019 №190);  
7. «Фізика плазми і плазмова електроніка: фундаментальні дослідження та застосування» на 2020–
2022 рр. (завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України від 27.03.2020 №188);  
8. «Розвиток вітчизняної радіоастрономії та її інтеграція у сучасні світові мережі радіодосліджень 
Всесвіту» на 2018-2022 роки (завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України від 
16.01.2020 №38).  
*** - цільові програми прикладних досліджень НАН України:  
1. «Аерокосмічні спостереження довкілля в інтересах сталого розвитку та безпеки як національний 
сегмент проекту Горизонт-2020 ERA-PLANET» (ERA-PLANET/UA) (завдання затверджено 
розпорядженням Президії НАН України від 16.01.2020 №36);  
2. Цільова науково-технічна програма НАН України «Дослідження і розробки з проблем підвищення 
обороноздатності і безпеки держави» (завдання затверджено розпорядженнями Президії НАН 
України: від 30.03.2020 № 192 та від 07.07.2020 № 296 );  
3. «Ядерні та радіаційні технології для енергетичного сектору і суспільних потреб» на 2019-2023 роки) 
(завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України від 19.02.2020 №111);  
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4. «Напівпровідникові матеріали, технології і датчики для технічних систем діагностики, контролю та 
управління» на 2018-2020 роки (завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України від 
28.01.2020 №56);  
5. «Надійність і довговічність матеріалів, конструкцій, обладнання та споруд» («Ресурс-2») (завдання 
затверджено розпорядженням Президії НАН України від 21.02.2020 №121);  
6. «Мінерально-сировинна база України як основа безпеки держави» (завдання затверджено 
розпорядженнями Президії НАН України від 18.03.2019 №172 та від 27.03.2020 №190);  
7. «Інтелектуальна екологічно безпечна енергетика з традиційними та відновлюваними джерелами 
енергії» («Нова енергетика»)» на 2019-2021 роки (завдання затверджено розпорядженням Президії 
НАН України від 18.02.2020 №109);  
8. «”Розумні” сенсорні прилади нового покоління на основі сучасних матеріалів та технологій» 
(завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України від 29.01.2020 №62);  
9. «Матеріали для медицини і медичної техніки та технології їх отримання і використання» на 2017-
2021 роки (завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України від 25.02.2020 №129);  
10. «Біопаливні ресурси і біоенергетика» (завдання затверджено розпорядженням Президії НАН 
України від 21.02.2020 №120);  
11. «Цільова комплексна міждисциплінарна програма наукових досліджень НАН України з проблем 
сталого розвитку та раціонального природокористування в умовах глобальних змін навколишнього 
середовища на 2020-2024 роки» (завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України від 
11.06.2020 №260);  
12. «Соціально-економічний розвиток України в умовах глобальної нестабільності» (завдання 
затверджено розпорядженням Президії НАН України від 26.03.2020 №181);  
13. «Становлення нової якості життя» (завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України 
від26.03.2020 №182);  
14. «Соціокультурний простір України у формуванні національної стратегії: територіальні 
ідентичності, ідентифікаційні символи, ментальні практики» (завдання затверджено розпорядженням 
Президії НАН України від 23.04.2020 №213);  
15. «Суспільний ідеал і політичні інтереси в Україні» (завдання затверджено розпорядженням Президії 
НАН України від 23.04.2020 №212).  
**** - наукові, науково-технічні, науково-дослідні проекти:  
1. Науковий проект «Геофізичні дослідження літосфери зони зчленування Східно-Європейської та 
Західно-Європейської платформ України у зв’язку з перспективами нафтогазоносності (TESZ)» 
(завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України від 27.03.2020 №189);  
2. Цільовий міждисциплінарний проект НАН України «Науково-технічні та економіко-екологічні засади 
низьковуглецевого розвитку України» (завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України 
від 26.05.2020 №239);  
8. Науково-технічні проекти установ НАН України 2020 року (завдання затверджено розпорядженням 
Президії НАН України від 24.12.2019 №157);  
9. Дослідницькі проекти установ НАН України у галузі соціогуманітарних наук (завдання затверджено 
розпорядженням Президії НАН України від 03.07.2020 № 293 ).  
***** – інфраструктурні програми  
1. Програма інформатизації НАН України (завдання затверджено розпорядженням Президії НАН 
України від 05.05.2020 №226 );  
2. Програма наукового приладобудування НАН України на 2020-2024 рр. (завдання затверджено розпорядженням 
Президії НАН України від 14.04.2020 №205 ) 



 

 

ІІІ-1. Дані про виконання досліджень і розробок за замовленнями сторонніх 
організацій (за договорами та контрактами, в т.ч. зовнішньоекономічними)*    

Навести дані щодо виконання установою господарських договорів (на замовлення 
вітчизняних підприємств та організацій) та зовнішньоекономічних контрактів за такою 
схемою: 

Кількість госпдоговорів та 
контрактів, що виконувались 

установами НАН України 
(без включення грантів), од. 

Обсяги  
фінансування, 

тис.грн. 
(без включення 

грантів)

Частка в 
загальному 

обсязі 
фінансуванн

я, 
% 

Кількість 
впроваджени
х розробок, 

од. 

Усьог
о 

У т.ч. на замовлення 
організацій 

Усьог
о 

У т.ч. 
контрактів з 
іноземними 
замовникам

и 

м.Києв
а 

Укра
їни*
* 

Зарубіжж
я 

Детальна інформація про зовнішньоекономічну діяльність установи наводиться у 
розділі Х. 
________ 
* - дані мають відповідати інформації, що відображується в системі РІТ НОД 
НАН України.  
* - без урахування м. Києва 

 
 
 
 

НЕ ВИКОНУВАЛИСЯ 
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ІІІ-2. Науково-експертна діяльність в інтересах та на замовлення органів  
державної влади 

Навести дані про кількість та стислий зміст науково-експертних документів, зазначивши 
(по кожному документу) органи державної влади, в інтересах та на замовлення яких 
вони підготовлені. 

Інформація 
про виконання доручень державних органів 

 
№ 
п/п 

Дата, номер 
обліково-

контрольної 
картки 

Президії 
НАН У 

Назва 
державного 

органу,  
від якого 
надійшло 
доручення

Короткий зміст 
доручення 

Відповідальн
і виконавці 
доручення  
в установі 

Дата, номер 
вихідного 

листа 
установи  

з відповіддю 
на доручення

1 2 3 4 6 7 
1. 18.12.2019 

№04-25/16-
605(254081) 

ВРУ 
Комітет з прав 

людини 

Щодо розгляду листа 
"Припинити 

дискримінацію 
підкарпатських 

русинів за 
національною 

ознакою"

Котигоренко 
В. О.  

20.01.2020 
№306/23/1-5 

2. 26.12.2019 
№04/2-789 
вих. 19 

Прокуратура 
Автономної 
Республіки 

Крим 

Щодо кримінального 
провадження щодо 

книги Н. В. 
Поклонської 

"Преданность Вере и 
Отечеству"(М.: 

Книжный мир, 2018. – 
320с.)

Яремчук В. 
Д.  

21.01.2020 
№306/24/1-5 

3 04.02.2020 
№04/4-90 
вих. 20 

Прокуратура 
Автономної 
Республіки 

Крим 

Щодо брошури 
Миколи Мельника 
"Україна і Крим в 

історичних 
взаєминах"

Бевз Т. А.  24.02.2020 
№306/55/1-5 

4 23.01.2019 
№147 

Міністерство 
культури, 
молоді та 

спорту 
України 

З питання надання 
інформації про стан 

виконання Плану 
заходів щодо 

зміцнення 
національної єдності, 

консолідації 
українського 

суспільства та 
підтримки ініціатив 

громадськості 

Майборода 
О. М.  

28.02.2020 
№306/68/1-4 

5 10.02.2020 
№42/24-Я 

Президія НАН 
України 

Щодо інформації на 
запит гр. О. І. 
Якубовського

Римаренко С. 
Ю.  

04.03.20.20 
№306/72/1-4 
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6 24.04.2020 
№04-25/16-
2020(36191) 

ВРУ 
Комітет з прав 

людини 

Щодо змін до 
законодавства 

України в 
етнонаціональній 

сфері

Майборода 
О. М.  

29.05.2020 
№306/93/1-5 

7 13.06.2020 
№5/3/4-6158 

 

СБУ 
Департамент 

захисту 
національної 
державності 

Щодо діяльності 
іноземної громадянки 

Хакамада Ірини 
Муцуївни,направлено

ї на проведення 
автономістських та 

сепаратистських 
настроїв.

Перевезій В. 
О. 

02.07.2020 
№306/113/1-5

8. 06.07.2020 
№ 333 

Секретаріат 
Кабінету 
Міністрів 
України  

Федорчук В. 

Лист Офісу 
Президента України, 

щодо звернення 
представників 

ініціативної групи 
"Перше грудня" 

стосовно 
перспективного 

розвитку 
Національного 

історико-
меморіального 

заповідника "Бабин 
Яр".

Майборода 
О. М.  

20.07.2020 
№306/126/1-4

9.  17.11.2020 
№2/2/3-8764 

СБУ 
Департамент 

контррозвідки 

Щодо проведення 
фахового 

дослідження 
матеріалів, які були 

оприлюдненні за 
сприяння 

інформаційного 
ресурсу "NevsFront"

Ляшенко Т. 
М. 

10.12.2020 
№306/206/1-5

 
 

 
 



 

 

ІV. Використання результатів досліджень у галузях економіки 
Навести окремо за кожною бюджетною програмою (КПКВК 6541030, 6541140 та 6541230)  

загальну кількість впроваджених протягом звітного року розробок та навести дані про створену й 
впроваджену наукову та науково-технічну продукцію за формою  ІV-1. 

Обов’язково навести приклади найбільш значних впроваджених розробок та дати 
характеристику їх значення для галузей економіки (переваги над аналогами, економічний ефект, 
місце впровадження).  

Вказати загальну кількість проектів законів, програм, пропозицій, аналітичних матеріалів, 
експертних висновків тощо, надісланих до вищих державних органів країни – Адміністрації 
Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України. Навести конкретні 
приклади. 

Загальну характеристику найбільш значних впроваджених розробок навести за  формою 
IV-2. 

Для установ, що беруть участь у виконанні завдань за бюджетною програмою 6541230, 
навести дані про досягнення результативних показників за формою IV-3 

ФОРМА ІV-1 
Дані про створену та впроваджену наукову і науково-технічну продукцію* (одиниць) 

Класифікація наукової (науково-
технічної) продукції 

Створено 
продукції

Впроваджено 
продукції

Фундаменталь
ні 

дослідження 

Прикладні 
дослідження  

Фундаментал
ьні 

дослідження 

Прикладні 
дослідження 

Загаль- 
ний фонд

Спеці
альни

й 
фонд 

Загаль-
ний 

фонд 

Спеці
-

альни
й 

фонд 

Загаль
ний 

фонд 

Спец
іаль-
ний  

фонд 

Зага
ль-
ний 

фонд 

Спе-
ціаль-
ний 

фонд 

За бюджетною програмою 654 1030 

1. Види виробів (прилади і системи, 
пристрої, агрегати, установки та їх 
компоненти; лабораторні макети і 
дослідні зразки; хімічні речовини, 
препарати, біологічно активні речовини; 
програмні продукти) 

        

1.1. з них техніки   
2. Технології   
3. Матеріали   
4. Сорти рослин та породи тварин   
5. Методи, теорії (в тому числі і наукові 
концепції) 

        

6. Інше: 21 4  21 4
6.1. Заключні чи проміжні звіти 1 2  1 2
6.2. Монографії (або їх глави) 12  12 
6.3. Підручники, посібники, довідники, 
словники 

1    1    

6.4. Рекомендації, методичні рекомендації, 
технологічні рекомендації, методики, 
технологічні інструкції. 

        

6.5. Проекти законодавчих та нормативних 
актів (закон, концепція, стратегія, стандарт 
тощо) 
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6.6. Математичні моделі   
6.7. Технічна документація, технічні умови,
стандарт, регламент, тощо 

        

6.8.Наукові, аналітичні доповіді та записки 2   2
6.9.Експертні (науково-експертні) висновки 7  7 
6.10. Штами та лінії мікроорганізмів, куль-
тури клітин; дослідні та експериментальні 
зразки біологічного походження, колекції

        

За бюджетною програмою 654 1230 

1. Види виробів (прилади і системи, при-
строї, агрегати, установки та їх 
компоненти; лабораторні макети і 
дослідні зразки; хімічні речовини, 
препарати, біологічно активні речовини; 
програмні продукти) 

 Х  Х  Х  Х 

1.1. з них техніки Х Х  Х Х
2. Технології Х Х  Х Х
3. Матеріали Х Х  Х Х
4. Сорти рослин та породи тварин Х Х  Х Х
5. Методи, теорії (в тому числі і наукові 
концепції) 

 Х  Х  Х  Х 

6. Інше: 3 Х Х 3 Х Х
6.1. Заключні чи проміжні звіти 1 Х Х 1 Х Х
6.2. Монографії (або їх глави) Х Х  Х Х
6.3. Підручники, посібники, довідники, 
словники 

 Х  Х  Х  Х 

6.4. Рекомендації, методичні 
рекомендації, технологічні рекомендації, 
методики, технологічні інструкції.

 Х  Х  Х  Х 

6.5. Проекти законодавчих та 
нормативних актів (закон, концепція, 
стратегія, стандарт тощо) 

 Х  Х  Х  Х 

6.6. Математичні моделі Х Х  Х Х
6.7. Технічна документація, технічні 
умови, стандарт, регламент, тощо 

 Х  Х  Х  Х 

6.8.Наукові, аналітичні доповіді та 
записки 

 Х  Х  Х  Х 

6.9.Експертні (науково-експертні) 
висновки 

2 Х  Х 2 Х  Х 

6.10. Штами та лінії мікроорганізмів, 
куль-тури клітин; дослідні та 
експериментальні зразки біологічного 
походження, колекції 

 Х  Х  Х  Х 

 
 – дані мають відповідати інформації, що відображається в 

системі РІТ НОД НАН України 
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ФОРМА IV-2  
Приклади розробок, впроваджених у галузях економіки в 2020 році * 

 
№ 
п/
п  

Назва розробки 
(автори)  

Призначення Вид 
тематики  

Загальне 
фінансу 
вання за 
всі роки 
створення 
розробки  
(млн. грн.) 

Показники 
результативно
сті, значення 
для галузей 
економіки, 
економічна 
ефективність  

Місце 
впровадження

Дата 
впров
аджен

ня 

Перспектив
и 
подальшого 
використан
ня  

1 Заключний звіт за 
темою НДР 
«Суб’єктність України 
в сучасному світі: 
цінки, стратегії, 
прогнози»  

ознайомлен
ня з 
результатам
и НДР 

II. 
Програмно-
цільова та 
конкурсна 
тематика 
НАНУ

0,220 

Визначено 
у тексті 
звіту 

Офіс 
Президента 
України, 
Кабінет 
міністрів, 
РНБО, ЗВО 

31.12
. 

2020 
має  
перспективи 
подальшого 
використання 

2 Заключний звіт за 
темою НДР «Політичне 
поле України у ситуації 
суспільної кризи: 
влада, опозиція, 
політичні партії, 
громадські організації» 

ознайомлен
ня з 
результатам
и НДР 

II. 
Програмно-
цільова та 
конкурсна 
тематика 
НАНУ 

0,275 

Визначено 
у тексті 
звіту 

Офіс 
Президента 
України, 
Кабінет 
міністрів, 
РНБО, ЗВО 

31.12
. 
2020 

має 
перспективи 
подальшого 
використання 

3 Заключний звіт за 
темою НДР 
«Невизначені виборці 
в електоральному 
процесі в Україні та 
європейських країнах 
(2010 – 2019 рр.)»

ознайомлен
ня з 
результатам
и НДР 

III. 
Відомча 
тематика 

0,05 

Визначено 
у тексті 
звіту 

Офіс 
Президента 
України, 
Кабінет 
міністрів, 
РНБО, ЗВО 

31.12
. 
2020 

має 
перспективи 
подальшого 
використання 

4 Проміжний  звіт за 
темою НДР 
Зміни політичних 
режимів і 
перспективи 
зміцнення 
демократії в Україні 
 

ознайомлен
ня з 
результатам
и НДР 

Програмно-
цільова та 
конкурсна 
тематика 

НАН 
України 

1683, 
895 

Визначено 
у тексті 
звіту 

Офіс 
Президента 
України, 
Кабінет 
міністрів, 
РНБО, ЗВО 

31.12
. 
2020 має 

перспективи 
подальшого 
використання 

5 Аналітична доповідь 
«Політичне поле 
України у ситуації 
суспільної кризи: 
влада, опозиція, 
політичні партії, 
громадські 
організації» 

використан
ня органами 
державної 
влади і 
управління, 
закладами 
вищої 
освіти 
(ЗВО) 

II. 
Програмно-
цільова та 
конкурсна 
тематика 

НАН 
України 

 

Сприятиме 
процесу 
подальшого 
розвитку 
політичних 
інститутів 

Офіс 
Президента 
України, 
Кабінет 
міністрів, 
РНБО, ЗВО 

31.12
. 

2020 
має 
персективи 
подальшого 
використання 

6 
Аналітична доповідь 
Суб’єктність України 
в сучасному світі: 
цінки, стратегії, 
прогнози.  

використан
ня органами 
державної 
влади і 
управління,  
ЗВО 

II. 
Програмно-
цільова та 
конкурсна 
тематика 

НАН 
України

 
Визначатим
е напрями 
зовнішньоп
олітичної 
активності  

 Офіс 
Президента 
України, 
Кабінет 
міністрів, 
РНБО, ЗВО 

31.12
. 
2020 має подальші 

перспективи 
використання 

7 Монографія 
Кармазіна М., Бевз Т., 
Горбатюк М., Зорич 

використан
ня органами 
державної 

III. 
Відомча 
тематика

 впливатиме 
на 
формування 

Офіс 
Президента 
України, 

31.12
. 

2020

має подальші 
перспективи 
використання
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О. Регіональні  
політичні еліти в 
Україні: формування, 
політичні цінності та 
ідентичності (кінець 
1991–2019 рр.).  

влади і 
управління, 
ЗВО 

державної 
політики 

Кабінет 
міністрів, 
РНБО, ЗВО 

8 Монографія 
Антропологічний код 
української культури і 
цивілізації (у двох 
книгах) О.О. 
Рафальський 
(керівник авторського 
колективу), Я.С. 
Калакура, В.П. Коцур, 
М.Ф. Юрій (наук. 
редактор). Книга 1. 
432 с.;  Книга 2. 536 с. 

використан
ня органами 
державної 
влади і 
управління, 
ЗВО 

III. 
Відомча 
тематика 

 

впливатиме 
на 
формування 
державної 
політики 

Офіс 
Президента 
України, 
Кабінет 
міністрів, 
РНБО, ЗВО 

31.12
. 
2020 

має 
персективи 
подальшого 
використання 

9 Монографія  
Зміна цивілізаційної 
парадигми розвитку 
України: теоретико-
методологічний 
аналіз. 

ознайомлен
ня з 
результатам
и НДР 

III. 
Відомча 
тематика 

 
впливатиме 
на 
формування 
державної 
політики 

Офіс 
Президента 
України, 
Кабінет 
міністрів, 
РНБО, ЗВО 

31.12
. 

2020 
має 
перспективи 
подальшого 
використання 

10 
Навчальний посібник 
Лексикон націоналіста 
та інші есеї  

Використан
ня ЗВО 

III. 
Відомча 
тематика 

 Сприятиме 
формуванню 
національної і 
конфесійної  
толерантності 

 ЗВО 
 

31.12
. 
2020 

має  
перспективи 
подальшого 
використання 

11 Монографія 
Етнополітичні 
чинники консолідації 
сучасного 
українського 
суспільства/ ред. кол. 
О.Рафальський 
(голова), 
В.Войналович, 
М.Рябчук.  

використан
ня органами 
державної 
влади і 
управління, 
ЗВО 

III. 
Відомча 
тематика 

 

Сприятиме 
формуванню 
національної і 
конфесійної  
толерантності 

Офіс 
Президента 
України, 
Кабінет 
міністрів, 
РНБО, ЗВО 

31.12
. 

2020 
має 
перспективи 
подальшого 
використання 

12 Монографія  
Коцур В. В. 
Національні меншини 
України в контексті 
суспільно-політичних 
трансформацій 90-х 
рр. ХХ ст. – поч. ХХІ 
ст.  

використан
ня органами 
державної 
влади і 
управління, 
ЗВО 

III. 
Відомча 
тематика 

 

Сприятиме 
формуванню 
національної і 
конфесійної  
толерантності 

Офіс 
Президента 
України, 
Кабінет 
міністрів, 
РНБО, ЗВО 

31.12
. 
2020 має  

перспективи 
подальшого 
використання 

13 
Монографія 
Козерод О. Погроми в 
Україні у 1919–1921 
рр. та їх наслідки.  

використан
ня органами 
державної 
влади і 
управління, 
ЗВО 

III. 
Відомча 
тематика 

 
Сприятиме 
формуванню 
національної і 
конфесійної  
толерантності 

Офіс 
Президента 
України, 
Кабінет 
міністрів, 
РНБО, ЗВО 

31.12
. 

2020 
має 
персективи 
подальшого 
використання 

14 Монографія 
Суспільно-політична 
активність та 
історична пам’ять 
єврейської спільноти в 
контексті 

 
икористанн
я органами 
державної 
влади і 
управління, 

III. 
Відомча 
тематика 

 
Сприятиме 
формуванню 
національної і 
конфесійної  
толерантності 

Офіс 
Президента 
України, 
Кабінет 
міністрів, 
РНБО, ЗВО 

31.12
. 
2020 

має подальші 
перспективи 
використання 
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євроінтеграції 
України.  

ЗВО 

15 Монографія 
Шаповал Ю.І. 
Партійний 
“націоналіст”. 
Парадокси Петра 
Шелеста.  

ознайомлен
ня з 
результатам
и НДР 

III. 
Відомча 
тематика 

 Сприятиме 
боротьбі з 
псевдонаук
овою 
пропагандо
ю

Офіс 
Президента 
України, 
Кабінет 
міністрів, 
РНБО, ЗВО 

31.12
. 

2019 
має  
перспективи 
подальшого 
використання 

16 Монографія 
Шаповал Ю.І. 
Олександр Шумський: 
«Життя без боротьби я 
не вважав за життя». -  

використан
ня органами 
державної 
влади і 
управління, 
ЗВО 

III. 
Відомча 
тематика 

 
Сприятиме 
боротьбі з 
псевдонауково
ю 
пропагандою  

Офіс 
Президента 
України, 
Кабінет 
міністрів, 
РНБО, ЗВО 

31.12
. 

2020 
має подальші 
перспективи 
використання 

17 Монографія 
Солдатенко В.Ф. 
Винниченко и 
Петлюра: соратники 
или соперники?  

використан
ня органами 
державної 
влади і 
управління, 
ЗВО 

III. 
Відомча 
тематика 

 
Сприятиме 
боротьбі з 
псевдонауко
вою 
пропагандою 

Офіс 
Президента 
України, 
Кабінет 
міністрів, 
РНБО, ЗВО 

31.12
. 
2020 

має подальші 
перспективи 
використання 

18 Чабанна М. 
Опортунізм у 
прийнятті політичних 
рішень у бюджетній 
сфері у період 
фінансово-
економічної кризи 
2008-2009 рр. в 
Україні. К.ІПіЕНД, 
2019. 368 с. 

використан
ня органами 
державної 
влади і 
управління, 
ЗВО 

III. 
Відомча 
тематика 

4,065 

впливатиме 
на 
формування 
державної 
політики 

Офіс 
Президента 
України, 
Кабінет 
міністрів, 
РНБО, ЗВО 

31.12
. 
2020 

має подальші 
перспективи 
використання 

19 Гриценко О.А. 
Декомунізація в 
Україні як державна 
політика і як 
соціокультурне явище. 
К: ІПіЕНД;, 2019. – 
320 с. 

використан
ня органами 
державної 
влади і 
управління, 
ЗВО 

III. 
Відомча 
тематика 

 
впливатиме 
на 
формування 
державної 
політики 

Офіс 
Президента 
України, 
Кабінет 
міністрів, 
РНБО, ЗВО 

31.12
. 
2020 має подальші 

перспективи 
використання 

20
-
28 Експертні матеріали 

органам влади і 
правопорядку 
(див. Розділ ІІІ-2) 

використан
ня органами 
державної 
влади і 
управління, 
ЗВО 

III. 
Відомча 
тематика 

 

впливатиме 
на 
формування 
державної 
політики 

Офіс 
Президента 

України, 
Кабінет 

міністрів, 
РНБО, СБУ, 

органи 
прокуратури 

01.01.
2020 –
31.12. 
2020 

має подальші 
перспективи 
використання 
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ФОРМА ІV-3 
Дані про досягнення результативних показників за бюджетною 

програмою 6541230 
№ 
з/п 

Показники Кіль-
кість 

Обсяг 
фінансу-

вання 
тис.грн.

 І. Затрат    
1 Кількість виконуваних пріоритетних наукових досліджень і науково-

технічних (експериментальних) розробок науковими підрозділами 
категорії А (перший напрям використання коштів за бюджетною 
програмою), всього, у т.ч.:

1 1683,895

1.1 фундаментальні наукові дослідження 1 1683,895 

1.2 прикладні наукові дослідження
2 Кількість  наукових підрозділів, залучених до виконання на конкурс-

ній основі найважливіших для держави наукових досліджень і науко-
во-технічних (експериментальних) розробок відповідно до цільових 
програм і окремих цільових наукових проектів (другий напрям 
використання коштів за бюджетною програмою), всього, у т.ч.: 

 х 

2.1 наукових підрозділів категорії А (мають вагомі наукові і практичні 
результати широкого національного і міжнародного значення) 

 х 

3 Кількість  виконуваних на конкурсній основі найважливіших для дер-
жави наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) 
розробок відповідно до цільових програм і окремих цільових 
наукових проектів, всього, у т.ч.:

  

3.1 фундаментальні наукові дослідження
3.2 прикладні наукові дослідження
4 Кількість створених на конкурсних засадах дослідницьких 

лабораторій (груп) молодих вчених
 х 

5 Кількість наукових досліджень і науково-технічних 
(експериментальних)  розробок, які проводяться дослідницькими 
лабораторіями (групами) молодих вчених

  

6 Кількість спільних міжнародних наукових досліджень, які 
проводяться на конкурсній основі

  

7 Проведено ремонтів існуючого наукового обладнання (поточні 
видатки) 

х  

8 Придбано новітнє та модернізовано існуюче наукове обладнання 
(капітальні видатки) 

х  

9 Кількість придбаного новітнього обладнання та комплектуючих для 
модернізації існуючого наукового обладнання

 х 

10 Кількість придбаних комплектуючих та витратних матеріалів для 
ремонту наукового обладнання

 х 

 ІІ. Продукту 
1 Кількість публікацій з новими важливими результатами, які 

відповідають міжнародним стандартам високого рівня, в наукових 
виданнях, всього, у т.ч.:

 х 

1.1 в іноземних наукових виданнях х
2 Кількість завершених науковими підрозділами категорії А 1 1683,895
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пріоритетних  наукових досліджень і науково-
технічних(експериментальних) розробок, всього, у т.ч.:

2.1 результати яких  перевищують кращі світові аналоги 1 1683,895

3 Кількість завершених наукових досліджень і науково-технічних 
(експериментальних) розробок відповідно до цільових програм і 
окремих цільових наукових (науково-технічних) проектів, всього, у 
т.ч.: 

  

3.1 результати яких  перевищують кращі світові аналоги
4 Кількість завершених завдань за спільними міжнародними проектами 
5 Кількість створеної новітньої науково-технічної продукції (нових 

видів виробів, технологій, матеріалів, сортів рослин, методів, теорій 
та інше), всього, у т.ч.: 

3 х 

5.1 при виконанні  наукових досліджень і  науково-технічних 
(експериментальних) розробок науковими підрозділами категорії А 

3 х 

5.2 при виконанні цільових програм і окремих цільових наукових 
проектів 

 х 

6 Кількість впровадженої новітньої  науково-технічної продукції 
(нових видів виробів, технологій, матеріалів, сортів рослин, методів, 
теорій та інше) всього,  у т.ч.:

3 х 

6.1 при виконанні наукових досліджень і  науково-технічних 
(експериментальних) розробок  науковими підрозділами категорії А 

3 х 

6.2 при виконанні цільових програм і окремих цільових наукових 
проектів 

 х 

7 Кількість заявок на видачу патентів на винаходи та корисні моделі х
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V. Координація наукової діяльності 

 
Інститут - провідна академічна установа з політичної, етнополітичної та 

етнонаціональної проблематики.  
Інститут є базовою установою громадських організацій українських політологів: 

Асоціації політичних наук України, Української академії політичних наук.  
Асоціація політичних наук України є членом Міжнародної асоціації політичних 

наук, яка об’єднує провідних політологів світу і через цю організацію здійснює наукову 
комунікацію із зарубіжними колегами.  

У 2020 році побачив світ останній (100) номер періодичного фахового видання в 
галузі політичних і історичних наук «Наукових записок Інституту політичних і 
етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України», У 2020 р. здійснювалася 
робота над запуском нового видавничого прєкту – фахового наукового журналу в галузі 
політичних наук «Політичні дослідження». Вже з 2021 р. він розпочне свій регулярний 
вихід. Також Інститут є співзасновником низки наукових видань політологічної та 
історичної тематики:  «Український історичний журнал», «Політичний менеджмент», 
«Історичний журнал», «Гілея», «Трибуна», «Політологічні студії» тощо. Співробітники 
Інституту працюють у редколегіях цих та багатьох інших наукових часописів. 

 При Інституті діє спеціалізована вчена рада із захисту дисертацій на здобуття 
наукового ступеня доктора та кандидата політичних наук за спеціальностями 23.00.01 
(теорія та історія політичної науки); 23.00.02 (політичні інститути та процеси) та 23.00.05 
(етнополітологія та етнодержавознавство. Співробітники Інституту задіяні у роботі 
спеціалізованих вчених рад інших установ (10 співробітників) 

Співпраця з науковими установами 

Співпраця у рамках Відділення історії, філософії та права НАН України:  

• Інститут держави і права ім. В. Корецького   

• Інститут історії України   

• Інститут соціології   

• Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди 

• Інститут всесвітньої історії   

• Інститут археології   

• Національна бібліотека України ім. В. Вернадського та іншими.  

       Співпраця з інститутами інших відділень НАН України: 

• Інститут демографії і соціальних відносин ім. М. В. Птухи    

• Інститут економіки і прогнозування 

• Інститут економіко-правових досліджень  

• Інститут української мови 

• Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського 

      Співпраця з установами, які не входять до складу НАН України: 

• Національний інститут стратегічних досліджень  

• Інститут соціальної та політичної психології НАПН України   
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• Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого 
самоврядування НАПрН України 

 

Інститут має чинні угоди про співробітництво з такими закладами вищої освіти: 

• Київським національним університетом імені Тараса Шевченка 

• Харківським національним університетом імені Василя Каразіна 

• Національною академією державного управління при Президентові 
України 

• Національним педагогічним університетом імені Михайла Драгоманова 

• Національним авіаційним університетом 

• Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника 

• Кам’янець-Подільським національним університетом імені Івана Огієнка 

• Переяслав-Хмельницьким державним педагогічним університетом імені 
Григорія Сковороди 

• Маріупольським державним гуманітарним університетом  

Форми співпраці Інституту із закладами вищої освіти 

• Здійснення спільних комплексних наукових проектів з проблем, що стосуються 
предметного поля досліджень Інституту, та координація тематики наукових 
досліджень. Створення з цією метою спільних науково-дослідницьких центрів 

• Проведення наукових конференцій, семінарів, форумів, круглих столів 

• Створення і організація роботи спільних наукових періодичних видань 

• Підготовка та організаційне забезпечення навчальних та методичних заходів, 
навчально-виробничих та наукових практик, стажування для студентської молоді, 
аспірантів та викладачів. 

• Розробка спільних освітньо-наукових програм підготовки фахівців за освітньо-
науковим рівнем доктора філософії у галузі політичних наук, інша співпраця у 
процесі атестації наукових та науково-педагогічних кадрів 

• Участь співробітників Інституту у навчальному процесі через читання 
короткострокових та довгострокових курсів лекцій, керівництво бакалаврськими 
та магістерськими роботами, участь у роботі ДЕКів  

• Бібліотечний обмін виданнями кожної зі сторін 

• Інформаційний супровід заходів за участі сторін у засобах масової інформації, на 
відповідних веб-сторінках, професійній періодиці 

• Сприяння налагодженню контактів сторін із зарубіжними науковими та освітніми 
закладами 

 

14 співробітників Інституту за сумісництвом працюють у вищих учбових 
закладах. 
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VІ. Конференції, семінари, з’їзди тощо 

Інформація про проведені в 2019 році установою конференції, семінари, з’їзди, 
наради тощо, в яких установа виступила як організатор або співорганізатор: 

Назва Співорганізатори Дата  
про 

ведення 

К-кість уч-
ків /в т.ч. з-
за кордону 

Загальна проблематика; 
Найбільш вагомі результати 
заходу (рішення, рекомендації, 

зміст резолюції) 
Круглий стіл: 
«Українське 
суспільство і 
пам’ять про 
Голокост: наукові 
та освітні 
аспекти» 
  

Український центр 
вивчення історії 
Голокосту, Goethe-
Institut в Україні, 
Посольство Держави 
Ізраїль в Україні 

27 січня 
2020 р. 

130 Вивчення і викладання історії 
Голокосту на сучасному етапі в 
Україні, комеморативні практики 
увічнення пам’яті жертв Голокост 
у в Європі і в Україні 

Міжнародна 

науково-

практична 

онлайн-

конференція 

«Етнічність. 

Націоналізм. 

Глобалізм» 

МОН України, ДВНЗ  
«Переяслав-

Хмельницький 
державний 

педагогічний 
університет ім. 
Г.Сковороди» 

18–19.05.
2020 р. 

100  
(в тому 
числі з 

України, 
Польщі, 

Узбекиста
ну, 

Казахстан
у, 

Туреччин
и, 

Молдови)

Опубліковано збірник матеріалів 
конференції та  
збірник наукових праць «Соціум. 
Документ. Комунікація» 

Життя в епоху 
постапокаліпсису 

Українська академія 
наук, ІПіЕНД ім. І. Ф. 
Кураса НАН України, 
Консорціум 
«Університети за мир» 
університетів України, 
Білорусі, Молдови, 
Грузії, Азербайджану, 
Вірменії, Туреччини 
та Польщі, Українська 
асоціація 
релігієзнавців, 
Південно-Кавказький 
інститут регіональної 
безпеки (Грузія), інші 
установи й об’єднання 
зі США, Індії, Італії, 
ПАР, Великобританії, 
Франції, Німеччини

17–20.05. 
2020 р 

До 50, в 
т.ч. 21 

зарубіжни
й 

Ухвалено резолюцію щодо впливу 
пандемії на внутрідержавні і 
зовнішньополітичне процеси, 
зокрема, про важливість 
забезпечення прав людини в 
процесі реалізації 
протипандемічних заходів 
(https://pale2020.euasu.org/resolutio
n/) 
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Презентація 
монографії 
«Інтерпретації 
російсько-
українського 
конфлікту та 
євроатлантичної 
орієнтації України 
в західних 
наукових і 
експертно-
аналітичних 
працях» 

 

20 травня 
2020 
року, 

онлайн 

30 

Широкій науковій аудиторії було 
представлено результати 
наукового прєкту, що виконувався 
в Інституті у 2021 р. в рамках 
програмно-цільової і конкурсної 
тематики НАН україни 

ХIII українсько-
польська зустріч 
«За нашу і вашу 
свободу: уроки 
минулого та 
сучасні реалії»  

Прикарпатський 
національний 
університет імені 
Василя Стефаника, 
Варшавський 
університет, редакція 
газети «Kurier 
Galicyjski» та Інститут 
політичних і 
етнонаціональних 
досліджень ім. І. Ф. 
Кураса НАН України.

24-
25.09.20 

Прикарпа
тський 

національ
ний ун-т 

ім. 
Василя 

Стефаник
а 

60 

Захід приурочений до 100-річчя 
союзу Симона Петлюри і Юзефа 
Пілсудського та Варшавської 
битви. 

   

 

 

Інформація про заплановані на 2021 рік заходи, в яких установа є організатором 
або співорганізатором: 

Назва (Назви заходів навести українською, 
російською та англійською мовами) 

Дата про 
ведення

Місце 
проведення

Перелік спів 
організаторів 

Посилання на веб-
сайт 

ХIV українсько-польська зустріч Вересень 
2021 

м. Яремче Прикарпатський 
національний 
університет 

www/ipiend.gov.ua 
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VІІ Створення та використання об’єктів права інтелектуальної власності 
НЕМАЄ 
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VІІІ. Видавнича діяльність 
За результатами досліджень опубліковано: 

Монографії (понад 5 обл.-вид. арк. кожна) (кількість і листаж) –  15 (309) 
Підручники, навчальні посібники, довідники (понад 5 д.а.) – 1 (13) 
Статті і розділи в книгах (кількість і листаж) –141 (123,3) 
Статті у зарубіжних виданнях – 24 (28,7) 

Всього обсяг друкованої продукції склав: - 474 обл.-вид. арк. 
 
МОНОГРАФІЇ: 
Політичні науки.  Історичні науки 
Антропологічний код української культури і цивілізації (у двох книгах) О.О. 
Рафальський (керівник авторського колективу), Я.С. Калакура, В.П. Коцур, М.Ф. 
Юрій (наук. редактор). К. ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2020. Книга 1. 432 с.;  
ISBN 978-966-02-9281-9 (загальний), 978-966-02-9282-6 (Кн. 1) (29,5 обл.вид.арк.) Наклад 
500 прим. 
КПКВК 6541030 
 
Антропологічний код української культури і цивілізації (у двох книгах) О.О. 
Рафальський (керівник авторського колективу), Я.С. Калакура, В.П. Коцур, М.Ф. 
Юрій (наук. редактор). К. ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2020. Книга 2. 536 с. 
ISBN 978-966-02-9281-9 (загальний) 978-966-02-9283-3 (Кн. 2.) (29,5 обл.вид.арк.) Наклад 
500 прим. 
КПКВК 6541030 
З’ясовуються історичні, теоретичні та методологічні засади наукового пізнання 
антропологічного коду української культури і цивілізації, їх самобутності і загадковості, 
в епіцентрі яких перебуває Людина як унікальна і найвища цінність. Розкривається його 
сутність як сукупність образів, засобів біологічного і соціокультурного характеру, 
пов’язаних з певним комплексом стереотипів свідомості окремої людини або групи 
людей, які виражаються в архетипах, менталітеті, інтелектуальному, моральному і 
матеріальному житті, в політичній і соціальній організації суспільства, його культурі та 
цивілізації, транзитному характері і здатності успадковуватися. Аналізується зміст і 
функції антропологічного коду культури та цивілізації на різних етапах історії України – 
від найдавніших часів до сучасності як системи значень і типів мислення людини, її 
психології і менталітету, способів сприйняття нею цінностей, інтелектуального і 
емоційного розуміння світу, певної культури та цивілізації. Стрижнем антропологічного 
коду культури виступає людина, а антропологічного коду цивілізації – суспільство. 
Спростовуються різного роду теорії втрати ціннісно-смислової форми буття людини в 
умовах глобалізації сучасного світу, парадигма «руского міра», коду так званої 
«общеруской» культури, канонічної території, цивілізації, спільного коріння, 
генетичного і культурного розвитку українського і російського народів. Видання 
розраховане на науковців і викладачів історії, філософії, культурології, політології, 
етнології, учителів, аспірантів і студентів, широке коло осіб, які цікавляться 
антропологічним осмисленням української культури і цивілізації. 
Anthropological code of Ukrainian culture and civilization (two books) / 
ed. by O. Rafalsky, Ya. Kalakura, V. Kotsur, M. Yurii. Kyiv: Kuras Institute of Political 
and Ethnic Studies, 2020. Book 1. 432 p.; Book 2. 536 p. ISBN 978-966-02-9281-9 
The historical, theoretical and methodological principles of scientific knowledge of the 
anthropological code of Ukrainian culture and civilization, their originality and mystery, at the 
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epicentre of which is Human as a unique and highest value, are clarified. Its essence is revealed 
as a set of images, means of biological and sociocultural nature, associated with a set of 
stereotypes of consciousness of an individual or group of people, which are expressed in 
archetypes, mentality, intellectual, moral and material life, political and social organization of 
society, its culture and civilization, the transit nature and ability to be inherited. The content 
and functions of the anthropological code of culture and civilization at different stages of 
Ukrainian history - from ancient times to the present, as a system of values and types of human 
thinking, psychology and mentality, ways of perceiving values, intellectual and emotional 
understanding of the world, culture and civilization are analysed. The core of the 
anthropological code of culture is Human, and the anthropological code of civilization is 
Society. Various theories of the loss of the value-semantic form of human existence in the 
context of globalization in the modern world, the paradigm of the "Russian world", the code of 
the so-called "all-Russian" culture, canonical territory, civilization, common roots, genetic and 
cultural development of Ukrainian and Russian peoples are refuted. The publication is intended 
for scholars and lectures of history, philosophy, cultural studies, political science, ethnology, 
teachers, graduate students and students, a wide range of people interested in anthropological 
understanding of Ukrainian culture and civilization. 
 
Політичні науки 
Етнополітичні чинники консолідації сучасного українського суспільства/ ред. кол. 
О.Рафальський (голова), В.Войналович, М.Рябчук. Київ: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН 
України. 2020. 336 с. (17,34 обл.вид.арк.) ISBN 978-02-9291-8 Наклад 150 прим. 
КПКВК 6541030 
Книгу підготовлено за результатами науково-дослідної роботи «Етнополітичні чинники 
консолідації сучасного українського суспільства», що виконувалася співробітниками 
відділу етнополітології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. 
Кураса НАН України в 2017 – 2019 роках. Викладено результати аналізу етнополітичних 
чинників консолідації сучасного українського суспільства. Окреслено концептуальні 
основи дослідження, пропонується докладний розгляд релевантних наукових розробок. 
Відстежено динаміку етнічних, національних та суспільних ідентичнісних змін в Україні 
після Революції гідності, доведено їхній суперечливий характер. Ґрунтовно 
проаналізовано мовні та етноконфесійні аспекти суспільної консолідації. Обґрунтовано 
чинники актуалізації публічного простору і політики пам’яті. Як підсумок дослідження, 
порушується питання про концептуалізацію образу майбутнього українського 
суспільства. Розрахована на науковців, викладачів, студентів, журналістів, активістів, 
неурядових організацій та не в останню чергу, для політиків, фахівців у галузі 
державного управління, що опрацьовують і забезпечують стратегії національної 
консолідації на законодавчому і виконавчому рівні. 
Ethnopolitical factors of consolidation of the contemporary Ukrainian society / 
ed. by O. Rafalsky, V. Voynalovych, M. Riabchuk. Kyiv: Kuras Institute of Political and 
Ethnic Studies, 2020. 336 p. 
The book results from the research on “Ethno-political factors of consolidation of the 
contemporary Ukrainian society” carried out by the scholars of the ethno-political department 
of the Ivan F. Kuras Institute of Political and Ethnic Studies in 2017-2019. It presents the 
detailed analysis of ethno-political factors of consolidation of the contemporary Ukrainian 
society, outlines the conceptual framework for the analysis, and examines the available relevant 
studies on the topic. The dynamics of changing ethno-cultural and social identities in the 
aftermath of the Revolution of Dignity is scrutinized as the most complex and controversial 
phenomenon. Substantial attention is paid to the language and ethno-confessional aspects of 
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societal consolidation, politics of memory and actualization of public space. As a corollary, the 
conceptual vision of evolving Ukrainian society is introduced and discussed. The study targets 
the prospective audience of scholars and teachers, students and journalists, civic activists and 
NGO leaders, as well as policy makers and civic servants who elaborate, legislate, and 
implement in practice the strategies of national consolidation. 
 
Політичні науки.  Історичні науки 
Коцур В. В. Національні меншини України в контексті суспільно-політичних 
трансформацій 90-х рр. ХХ ст. – поч. ХХІ ст.: монографія / В.В. Коцур. – Переяслав-
Хмельницький, (Київ. обл.): Домбровська Я.М., 2020. 594 с. (28,4 обл.вид.арк.) ISBN 
978-617-7747-03-0 Наклад 100. 
КПКВК 6541030 
У монографії розглянуто багатонаціональний суспільно-політичний, соціокультурний 
простір України 90-х рр. ХХ – поч. ХХІ ст. у науковому дискурсі вчених, полілозі 
державних органів і громадських рухів. Проведене комплексне дослідження 
національних меншин як суб’єкту українського державотворення, визначального 
чинника соціокультурного поступу, соціально-політичних трансформацій і водночас 
політичної нестабільності в умовах зовнішньополітичних викликів 90-х рр. ХХ – поч. 
ХХІ ст., яка наближає українське суспільство до своєрідної точки біфуркації – нового 
стану, перспективних рішень для розв’язання конфліктних ситуацій. Монографія є 
першим спеціальним дослідженням історії національних меншин України в контексті 
суспільно-політичних трансформацій 90-х рр. ХХ ст. –поч. ХХІ ст. з використанням 
значного масиву історико-політичних матеріалів і архівних документів.  
Kotsur V. V. National minorities of Ukraine in the context of socio-political 
transformations of 1990’s of 20 century – beginning of 21 century: monograph / V. V. 
Kotsur. – Pereiaslav-Khmelnytskyi, (Kyiv region.): Dombrovska Y.M., 2019. 594 p. 
The monograph deals with the multinational socio-political, socio-cultural space of Ukraine in 
1990’s of 20 century – beginning of 21 century in the scientific discourse of scientists, 
polylogue of state bodies and public movements. A comprehensive study of national minorities 
is conducted as a subject of Ukrainian statebuilding, a determining factor of socio-cultural 
progress, socio-political transformations and, at the same time, political instability in the 
context of the foreign policy challenges of 1990’s of 20 century – beginning of 21 century, 
which brings Ukrainian society closer to the peculiar point of bifurcation – a new state, 
promising solutions for conflict resolution. The monograph is the first special study of the 
history of national minorities of Ukraine in the context of socio-political transformations of 
1990’s of 20 century – beginning of 21 century using a large array of historical and political 
materials and archival documents.  
 
Політичні науки 
Кармазіна М., Бевз Т., Горбатюк М., Зорич О. Регіональні  політичні еліти в Україні: 
формування, політичні цінності та ідентичності (кінець 1991–2019 рр.). Київ: ІПіЕНД 
ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2020. (12,8 обл.вид.арк.) ISBN 978-966-02-9435-6 Наклад 
150 прим. 
КПКВК 6541030 
У дослідженні аналізуються механізми відтворення регіональної еліти в Україні у період 
з кінця 1991 до 2019 рр. На тлі аналізу загальноукраїнських процесів становлення та 
розвитку еліти досліджено формування регіональних еліт Вінниччини, Полтавщини, 
Сумщини. Окрему увагу приділено становленню та трансформації ідентичностей еліти 
та її політичних цінностей. 
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Karmazina M., Bevz T., Gorbatuk M., Zorych O. Regional political elites in Ukraine: 
formation, political values and identities (end of 1991–2019). Kyiv: Kuras Institute of 
Political and Ethnic Studies, 2020. ISBN 978-966-02-9435-6 
The study analyzes the mechanisms of reproduction of the regional elite in Ukraine in the 
period from late 1991 to 2019. The process of elite formation of Vinnytsia, Poltava, Sumy has 
been explored in front of the background of the analysis of all-Ukrainian processes of 
formation and elite development. Particular attention is paid to the formation and 
transformation of elite identities and their political values. 
 
Політичні науки.  Історичні науки 
Козерод О. Погроми в Україні у 1919–1921 рр. та їх наслідки: З історії другої за 
масштабами після Голокосту трагедії єврейського народу. – Варшава: European 
World Publishing, 2020. – 128 c. (5 обл.вид.арк.). 300 примірників. ISBN 978-83-
956397-9-1956397 
КПКВК 6541030 
Монографія присвячена історії єврейської громади в період масових погромів періоду 
Громадянської війни в Україні, які стали другою за розміром жертв трагедією 
єврейського народу у його історії. Дається аналіз політики денікінського режиму щодо 
євреїв та зусиль Радянської влади щодо подолання наслідків погромів та соціальної 
політики щодо представників єврейської громади на початку 1920-х років.  
Kozerod O. The pogroms in Ukraine in 1919–1921 and their consequences: From the 
history of the second largest tragedy of the Jewish people after the Holocaust. - Warsaw: 
European World Publishing, 2020. – 128 p. ISBN 978-83-956397-9-1956397     
The propose academic paper contains an analysis the history of the Jewish community during 
the period of mass pogroms during the Civil War in Ukraine, which became the second largest 
tragedy of the Jewish people in its history in terms of the number of victims. The article 
analyzes the policy of Denikin's regime towards Jews, as well as the efforts of the Soviet 
government to overcome the consequences of pogroms and social policy towards 
representatives of the Jewish community in the early 1920s.  
 
Політичні науки 
Зміна цивілізаційної парадигми розвитку України: теоретико-методологічний 
аналіз / за ред. М.І. Михальченка. Київ: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2019. 
552 с.(28 обл.вид.арк.) ISBN 978-966-02-9194-2 
Наклад 150 прим. 
КПКВК 6541030 
У монографії досліджуються процеси становлення, розвитку і занепаду цивілізацій. 
Головну увагу зосереджено на розвитку української регіональної цивілізації. Показано 
антиукраїнську спрямованість російських цивілізаційних міфів про загальну історичну 
пам’ять. Розглянуто стан і перспективи євроатлантичної інтеграції України як зміну її 
цивілізаційного курсу. 
Changing the civilizational paradigm of Ukraine’s development: theoretical and 
methodological analysis. ed. by  M. Myhalchenko. Kyiv: Kuras Institute of Political and 
Ethnic Studies, 2019. 552 p. ISBN 978-966-02-9194-2 
The monograph examines the processes of formation, development and decline of civilizations. 
The main focus is on the development of Ukrainian regional civilization. The anti-Ukrainian 
orientation of Russian civilization myths about the common historical memory is shown. The 
status and prospects of Ukraine's Euro-Atlantic integration as a change in its civilization course 
are considered. 
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Політичні науки.  Історичні науки 
Суспільно-політична активність та історична пам’ять єврейської спільноти в 
контексті євроінтеграції України. Київ: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2020. 
280 с.(14 обл.вид.арк.) ISBN 978-966-02-9334-2 Наклад 150 прим. 
КПКВК 6541030 
Колективна наукова праця розглядає проблематику суспільно-політичної активності й 
історичної пам’яті єврейської спільноти в контексті євроінтеграції України. В роботі 
досліджуються впливи історичної пам’яті на формування політичної і культурної 
ідентичності євреїв України, роль і внесок єврейської громади в європейський розвиток 
країни. Колективна монографія розрахована на політологів, істориків, студентів 
гуманітарних спеціальностей, усіх, хто цікавиться дослідженнями в царині української 
юдаїки та сучасним розвитком політичного, соціального, релігійного і культурного 
життя єврейської громади України. 
Social and political activity and historical memory of the Jewish community in the context 
of Ukraine’s European integration. Kyiv: Kuras Institute of Political and Ethnic Studies, 
2020. 280 p. ISBN 978-966-02-9334-2 
he proposed collective scientific work considers the issues of social and political activity and 
historical memory of the Jewish community in the context of Ukraine’s European integration. 
The paper examines the influences of historical memory on the formation of the political and 
cultural identity of the Jews of Ukraine, the role and contribution of the Jewish community to 
the European development of the country. The collective monograph is intended for political 
scientists, historians, humanities students, all those who are interested in research in the sphere 
of Ukrainian Judaism and the modern development of political, social, religious and cultural 
life of the Jewish community of Ukraine. 
 
Політичні науки.  Історичні науки 
Солдатенко В.Ф. Винниченко и Петлюра: соратники или соперники? М.: Научно-
политическая литература. 2020. 670 с. (49,5 п. л.) ISBN 978-5-906594-38-9 Тираж 1000  
КПКВК 6541030 
В своей книге известный украинский историк проводит сравнительный анализ 
жизненного пути В. К. Винниченко и С. В. Петлюры ‒ политических и общественных 
деятелей, сыгравших выдающуюся роль в судьбе украинского народа, возрождении 
нации в 1917–1920 гг. Оба они побывали в гуще революционных событий и на вершинах 
национальной власти, то сближаясь, то оказываясь в разных политических лагерях: 
этапы сотрудничества сменялись непримиримым идейно-политическим соперничеством. 
Автор рассматривает вклад каждого как в государственнические, так и в художественно-
творческие процессы, и представляет подробные характеристики их личностей. 
Солдатенко В.Ф. Винниченко і Петлюра: соратники чи суперники? М.: Науково-
політична література. 2020. 670 с. (49,5 обл.вид.арк.) 
У своїй книзі відомий український історик проводить порівняльний аналіз життєвого 
шляху В. К. Винниченка і С. В. Петлюри - політичних і громадських діячів, які відіграли 
визначну роль у долі українського народу, відродження нації в 1917-1920 рр. Обидва 
вони побували в гущі революційних подій і на вершинах національної влади, то 
зближуючись, то опиняючись в різних політичних таборах: етапи співпраці змінювалися 
непримиренним ідейно-політичним суперництвом. Автор розглядає внесок кожного як в 
державницькі, так і в художньо-творчі процеси, і представляє докладні характеристики 
їх особистостей. 
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Soldatenko V.F. Vinnichenko and Petlyura: Companions or Rivals? M.: Scientific and 
political literature. 2020. 670 p. 
In his book, the well-known Ukrainian historian conducts a comparative analysis of the life 
paths of V.K. Vinnichenko and S.V. Petliura - political and public figures who played an 
outstanding role in the fate of the Ukrainian people, the revival of the nation in 1917-1920. 
Both of them have been in the thick of revolutionary events and at the heights of national 
power, now getting closer, now finding themselves in different political camps: the stages of 
cooperation were replaced by irreconcilable ideological and political rivalry. The author 
examines the contribution of each to both statist and artistic and creative processes, and 
presents detailed characteristics of their personalities. 
 
Політичні науки 
Політичне поле України у ситуації суспільної кризи. Аналітична доповідь. За ред. О. 
Майбороди. Київ: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2020. 280 с. (15 обл.вид.арк.) 
Наклад 120 прим. 
КПКВК 6541030 
У колективній монографії розглянуто взаємозалежність між інституційними аспектами 
біфуркації українського політичного поля та морально-політичною консолідацією 
країни. Особлива увага приділена питанню відповідності діяльності головних 
політичний акторів усталеним у суспільстві моральним цінностям. Розкрито вплив 
політики на особливо гострі прояви суспільної кризи в Україні. Монографія 
підготовлена за результатами наукового проекту "Політичне поле України у ситуації 
суспільної кризи: влада, опозиція, політичні партії, громадські організації" виконаного у 
рамках цільової програми "Суспільний ідеал і політичні інтереси в Україні". 
Ukraine's political field in a situation of social crisis. Analytical report. For order. O. 
Mayboroda. Kyiv: Kuras Institute of Political and Ethnic Studies, 2020. 280 p. 
The collective monograph examines the interdependence between the institutional aspects of the 
bifurcation of the Ukrainian political field and the moral and political consolidation of the country. 
Particular attention is paid to the question of compliance of the main political actors with the moral 
values established in society. The influence of politics on especially acute manifestations of the 
social crisis in Ukraine is revealed. The monograph was prepared based on the results of the 
research project "Political field of Ukraine in a situation of social crisis: government, opposition, 
political parties, public organizations" conducted within the target research program "Social ideal 
and political interests in Ukraine". 
 

Політичні науки 

Суб’єктність України в сучасному світі: оцінки, стратегії, прогнози. Аналітична 
доповідь. За ред. О. Майбороди. Київ: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2020. 100 
с.  (5 обл.вид.арк.) Наклад 120 прим. 
КПКВК 6541030 
В роботі розглянуто комплекс питань, пов’язаних з утвердженням цивілізаційної 
суб’єктності України на сучасному етапі – виявлено причин і чинники, якими 
гальмується утвердження геополітичної і геоекономічної суб'єктності України,  
встановлено ступінь адаптованості вітчизняного законодавства і правоохоронної системи 
до європейської моделі, проаналізовано  нові  прояви у духовному житті і в культурі 
України, розглянуто загальні перспективи утвердження України як суб'єкта західної 
цивілізації за визначальними політичними, соціально-економічними, правовими, 
духовними ознаками. 
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Subjectivity of Ukraine in the modern world: assessments, strategies, forecasts. Analytical 
report. For order. O. Mayboroda. Kyiv: Kuras Institute of Political and Ethnic Studies, 2020. 
100 p. 
The paper considers a set of issues related to the assertion of the civilizational subjectivity of 
Ukraine at the present stage - identifies the causes and factors that inhibit the assertion of 
geopolitical and geoeconomic subjectivity of Ukraine, establishes the degree of adaptation of 
domestic legislation and law enforcement system to the European model. manifestations in the 
spiritual life and culture of Ukraine, the general prospects of establishing Ukraine as a subject 
of Western civilization on the defining political, socio-economic, legal, spiritual characteristics. 
 
Політичні науки.  Історичні науки 
Шаповал Ю.І. Партійний “націоналіст”. Парадокси Петра Шелеста. – Львів: 
Видавництво Анетти Антоненко; Київ: Ніка-Центр, 2020. – 216 с. (13,5 
ум.друк.арк.). 1 000 примірників. ISBN 978-617-7654-44-4 (Видавництво Анетти 
Антоненко). ISBN 978-966-521-744-2 (Видавництво Ніка-Центр). 
КПКВК 6541030 
У політичній історії України ХХ століття Петру Шелесту належить особливе місце. 
Пройшовши нелегкий життєвии ̆ шлях, він в 1963 році став першим секретарем ЦК 
Компартії України. Підтримував М. Хрущова і и ̆ого політичну лінію, однак опинився 
серед тих, хто привів до влади Л. Брежнєва. Виступав проти «празькоі ̈ весни» 1968 року і 
в тои ̆ же час блокував тотальне придушення інакомислення в Україні. Визнавав 
сталінськии ̆ авторитет і водночас вимагав, щоб московське керівництво дотримувалося 
офіційно декларованих принципів у відносинах центру і тодішніх союзних республік. 
Був проти демонтажу СРСР і разом з тим сприяв зміцненню украі ̈нських національних 
традицій, шанобливого ставлення до минулого України. У чому секрет такої двоїстості 
Петра Шелеста? Хто і як створив йому імідж «надмірного» украі ̈нського патріота і навіть 
«націоналіста»? Як склалася його доля після того, як и ̆ого відправили на «підвищення» 
до Москви, а потім піддали політико-ідеологічному остракізмові? Про ці та інші питання 
йдеться у книзі, написаної з використанням унікальних і недоступних раніше архівних 
джерел.  
Shapoval Y.I. Party "nationalist". The paradoxes of Peter Shelest. - Lviv: Anetta 
Antonenko Publishing House; Kyiv: Nika-Center, 2020. - 216 p. 
In the political history of Ukraine in the twentieth century, Peter Shelest has a special place. 
After going through a difficult life, in 1963 he became the first secretary of the Central 
Committee of the Communist Party of Ukraine. He supported Khrushchev and his political 
line, but was among those who brought to power L. Brezhnev. He opposed the "Prague Spring" 
of 1968 and at the same time blocked the total suppression of dissent in Ukraine. He recognized 
Stalin's authority and at the same time demanded that the Moscow leadership adhere to the 
officially declared principles in relations between the center and the then union republics. He 
was against the dismantling of the USSR and at the same time contributed to the strengthening 
of Ukrainian national traditions, respect for Ukraine's past. What is the secret of such duality of 
Peter Shelest? Who and how created the image of an "excessive" Ukrainian patriot and even a 
"nationalist"? How did his fate turn out after he was sent for "promotion" to Moscow, and then 
subjected to political and ideological ostracism? These and other issues are discussed in a book 
written using unique and previously inaccessible archival sources. 
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Політичні науки.  Історичні науки 
Шаповал Ю.І. Олександр Шумський: «Життя без боротьби я не вважав за життя». - 
Київ : Парламентське видавництво, 2020. - 368 с. (22 обл.-вид. арк.). 1 000 
примірників. ISBN 978-966-922-173-5. 
КПКВК 6541030 
У книзі подано політичний портрет Олександра Шумського (1890-1946). Колишній 
соціаліст-революціонер, згодом лідер партії “боротьбістів”, а потім народний комісар 
освіти у 1919-му та у 1924-1927 роках, він був щирим прихильником політики 
“коренізації” і “українізації”, часто йшов “проти течії” у офіційній політиці. За що і 
жорстоко розплатився: спочатку комуністичний режим оголосив О.Шумського 
“націонал-ухильником”, прирік на десятирічне заслання, а згодом і на жорстоке 
вбивство у 1946 році. Автор використовував унікальні документи і матеріали 
комуністичної спецслужби, а також інші архівні ніколи недруковані джерела.  
Shapoval Y.I. Alexander Shumsky: "I did not consider life without struggle to be life." - 
Kyiv: Parliamentary Publishing House, 2020. - 368 p. 
The book presents a political portrait of Alexander Shumsky (1890-1946). A former socialist-
revolutionary, later leader of the Fighting Party and later People's Commissar for Education in 
1919 and 1924-1927, he was a staunch supporter of the policy of "indigenization" and 
"Ukrainization" and often went "against the flow" in official politics. For which he paid 
dearly: first the communist regime declared O. Shumsky a "national evader", sentenced him to 
ten years in exile, and later to a brutal murder in 1946. The author used unique documents and 
materials of the communist secret service, as well as other archival never-printed sources. 
 
Політичні науки 
Чабанна М. Опортунізм у прийнятті політичних рішень у бюджетній сфері у період 
фінансово-економічної кризи 2008-2009 рр. в Україні. Київ: Інститут політичних і 
етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2019. 368 с. (18,7 обл.-
вид. арк.) ISBN 978-966-02-9202-4 
У монографії представлено дослідження проявів політичного опортунізму суб’єктів 
прийняття рішень у сфері формування державних видатків на соціальний захист та 
соціальне забезпечення в умовах фінансово-економічної кризи 2008-2009 рр. в Україні. 
Основну увагу приділено аналізу політичного режиму та політичних і соціально-
економічних орієнтацій українського суспільства, їх роль у здійсненні фіскального 
маніпулювання. З огляду на політичну зумовленість та економічну доцільність рішень, 
спрямованих на підвищення соціальних стандартів у період кризи, проаналізовано 
особливості процесу їх розробки, ухвалення та реалізації, а також електоральні наслідки 
у післякризовому періоді 
Chabanna M. Opportunism in making political decisions in the budget sphere during the 
financial and economic crisis of 2008-2009 in Ukraine. Kyiv: Kuras Institute of Political and 
Ethnic Studies, 2019. 368 p. 
The monograph presents a study of the manifestations of political opportunism of decision-
makers in the field of formation of public expenditures on social protection and social security 
in the financial and economic crisis of 2008-2009 in Ukraine. The main attention is paid to the 
analysis of the political regime and political and socio-economic orientations of Ukrainian 
society, their role in the implementation of fiscal manipulation. Given the political 
conditionality and economic feasibility of decisions aimed at raising social standards during the 
crisis, analyzed the features of the process of their development, adoption and implementation, 
as well as the electoral consequences in the post-crisis period 
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Політичні науки 
Гриценко О.А. Декомунізація в Україні як державна політика і як соціокультурне 
явище. – Київ: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса 
НАН України; Інститут культурології НАМ України, 2019. – 320 с. (13,4 обл.-вид. 
арк.) ISBN 978-966-02-9204-8  
У монографії проаналізовано сучасний етап процесу декомунізації в Україні, 
ініційований так званими «декомунізаційними законами» від 9 квітня 2015 р. Стисло 
оглянуто також попередній вітчизняний досвід декомунізації – як у стихійних її проявах 
на кшталт «Ленінопаду» зими 2013-2014 років, так і у формі ініційованого указами 
президента В.Ющенка демонтажу у 2007-2009 роках пам’ятників радянським вождям, 
причетним до Голодомору. Новий етап цього процесу, більш масштабний і всеохопний, 
розпочатий навесні 2015 року, проаналізовано з двох методологічно відмінних 
перспектив – спершу як заходи державної політики (за методологією аналізу публічної 
політики), потім – як соціокультурне явище, за методологією культурних досліджень, що 
передбачає розгляд кількох його аспектів – творення/продукування цього явища, його 
регулювання, споживання/рецепція, його репрезентації в культурній комунікації, а також 
породжені ним ідентичності. 
Oleksandr Grytsenko. Decommunization in Ukraine as a public policy and as a cultural 
phenomenon. Kyiv: Kuras Institute of Political and Ethnic Studies, 2019. 320 p. 
The monograph analyzes the current stage of the decommunization process in Ukraine, 
initiated by the so-called "decommunization laws" of April 9, 2015. The previous domestic 
experience of decommunization is also briefly reviewed - both in its spontaneous 
manifestations such as "Leninopad" in the winter of 2013-2014 and in the form of the 
dismantling of monuments to Soviet leaders involved in the Holodomor initiated by President 
Yushchenko's decrees in 2007-2009. A new stage of this process, larger and more 
comprehensive, launched in the spring of 2015, is analyzed from two methodologically 
different perspectives - first as public policy measures (according to the methodology of public 
policy analysis), then - as a sociocultural phenomenon, according to cultural research 
methodology. its aspects - the creation / production of this phenomenon, its regulation, 
consumption / reception, its representation in cultural communication, as well as the identities 
generated by it. 
 
ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ, ДОВІДНИКИ 
Політичні науки 
Лексикон націоналіста та інші есеї / За ред. М.Рябчука. Львів: Видавництво 
Старого Лева, 2020. 216 с. (13,0 обл.-вид. арк.) ISBN 978-617-679-845-3 
КПКВК 6541030 
Науково-популярні нариси, які у доступній формі, з конкретними прикладами, 
з’ясовують основні поняття етнополітології – націоналізм, ксенофобія, космополітизм, 
національна ідентичність, націєдержавотворення, суверенітет, громадянське суспільство, 
соціальний капітал, солідарність тощо.  
Nationalist lexicon and other essays / ed. by M. Riabchuk. Lviv, 2020. 216 р. ISBN 
978-617-679-845-3 
Collection of essays that in an engaging, popular form, with vivid exaples, elucidates for a non-
professional reader basic concepts of political science, like nationalism, xenophobia, 
cosmopolitanism, national identity, state-nation building, sovereignty, civil society, social 
capital, solidarity, and more. 
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ІХ. Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво 

Науковими зв’язками Інститут поєднаний з: 
Міжнародними науковими організаціями: 

‐ Міжнародним союзом академій наук 
‐ Міжнародною асоціацією політичних наук 
-  Представництвом Польської академії наук у Києві 

Зарубіжними академічними інститутами: 
- Інститутом політичних досліджень Польської академії наук 
-  Інститутом політичних наук Словацької академії наук 
‐ Інститутом філософії, соціології і політичних наук Академії наук Молдови 
‐ Інститутом слов’янознавства РАН 

Зарубіжними університетами: 
‐ Варшавським університетом 
‐ Єльським університетом (США) 
‐ Університетом  Глазго (Школою соціальних та політичних наук) 
‐ Стамбульським університетом ім. Сулеймана Шаха 
‐ Університетом Ісландії (Рейк’явік) 
‐ Українським вільним університетом (Мюнхен) 
‐ Білоруським державним університетом (Мінськ) 
‐ Університетом Марії Кюрі-Склодовської (Люблін, Польща) 
‐ Киргизько-російським слов’янським університетом ім. Б.М. Єльцина (Бішкек) 

 
Співробітники Інституту у 2019 р.  перебували закордоном 

 

№ ПІБ 
Назва організації, місто, 

країна, період
Мета поїздки Термін поїздки 

1 

Єленський В.Є. International Center for 
Defence and Security, 
Tallinn, January 26-28 

Участь у міжнародному 
колоквіумі ‘The Russian 
Orthodox Church: Faith, 
Power and Conquest’ 

26-28.01.2020 

2 
Рябчук М.Ю. Торонтський 

університет, Канада
Дослідна робота 15.03-28.04. 

2020

3 
Рябчук М.Ю. Фінський інститут 

міжнародних справ, 
Гельсінкі

Доповідь, семінар 2-4.02. 2020 

4 
Кулик В.М. Український вільний 

університет, Мюнхен, 
Німеччина

Викладання на Зимовій 
школі з україністики 

8-11.03.2020 

5. 
Кулик В.М. Інститут наук про 

людину, Відень, Австрія 
Проведення дослідження 2-15.03.2020;  

2.11 - 
30.12.2020

6 
Римаренко С.Ю. Александрія, Єгипет Участь у науковій 

конференції
26-30.01.2020 

7 

Подольський 
А.Ю. 

Меморіал ШОА,  
м. Будапешт, Угорщина, 
20-21 лютого 2020 р.  

Участь в науковому 
семінарі «Проблеми 
викладання історії 
Голокосту в країнах 
Східної Європи» 

Два дні  
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Співробітники Інституту у 2019 р.  брали участь у роботі  

міжнародних організацій, редакцій 

№ ПІБ 
Назва міжнародної організації, 

редакції, наукового заходу
Характер участі - постійне членство, 

залучення в якості

1 Рябчук М.Ю. 
Мiжнародний центр культури 
(Краків), програмна рада 

щорічне вироблення, обговорення  
й затвердження планів роботи 
МЦК. 

2 Рябчук М.Ю. 
журнал New Eastern Europe, 
Gdansk 

член редколеґії – обговорення 
планів, щорічне засідання 
внутрішнє рецензування.

3 Рябчук М.Ю. 
Porownania, Poznan член редколеґії – обговорення 

планів, внутрішнє рецензування.

4 Рябчук М.Ю. 
Journal of Soviet and Post-Soviet 
Politics and Society

член редколеґії – обговорення 
планів, внутрішнє рецензування.

5. Рябчук М.Ю. 
Міжнародна конференція “Мир 
і війна”

Голова оргкомітету 

6 Римаренко С.Ю. 
Член редколегії журналу 
«Salzburg Dialogues» (Австрія),

Постійне членство 

7 Римаренко С.Ю. 
Міжнародний союз академій 
наук 

Делегат НАНУ 

8 Коцур В.В. 
European Association for Security 

http://www.eas.info.pl/193.html 
https://www.eas.info.pl/czlonkowie

постійне членство 

9 Коцур В.В. 
Стамбульський фонд науки та 
культури (Istanbul Foundation 
For Science and Culture)  

Керівник робочої групи і делегації 
від України 

10 Коцур В.В. 
Danish Helsinki Committee for 
Human Rights

виконавець (project executor) 
датсько-українського проекту

11 
Подольський 
А.Ю. 

Євразійський Єврейський 
Конгрес

Учасник Генеральної Ради 
ЄАЄКу 

12. 

Козерод О.В. Європейська Асоціація 
єврейських досліджень 
(European Association for Jewish 
Studies)

Постійне членство 

13. 
Козерод О.В. Королівське історичне 

товариство (Royal Historical 
Society)

Участь у якості член-
кореспондента 

14. 

Шаповал Ю.І. Спільна українсько-польська 
робоча група по підготовці 
багатотомного видання 
«Польща та Україна у 30-40-х 
роках ХХ століття. Невідомі 
документи з архівів спеціальних 
служб» (з 1996 року)

Член групи 

15. 
Шаповал Ю.І.  Німецько-українська комісія 

істориків (з 2015 року)
Член комісії 

16 Шаповал Ю.І.  Українсько-польський форум Голова української частини
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істориків (з 2015 року)

17 Зеленько Г.І.  
Wschód Europy. Studia 
humanistyczno-społeczne 
(Польща)

Постійний член редколегії 

18 Солдатенко В.Ф. 

 «КЛИО» - Журнал для вчених. 
Друкований орган Межнародної 
академії історичних і 
соціальных наук. Росія, Санкт-
Петрбург

Постійний член редколегії 

 
Співробітники Інституту виступили на науковиз заходах: 

№  
п/
п 

П  І  Б Назва доповіді, виступу 
Назва 
заходу 

Місце і час 
проведення 

заходу

Обсяг 
у др. 
арк.

1 

Єленський 
В.Є. Russian Aggression against 

Ukraine and the Issue of 
Securitization of Religion 

International 
Colloquium ‘The 
Russian Orthodox 
Church: Faith, Power 
and Conquest’

Таллінн, 26-
28.01.2020 

0,5 

2 

Рябчук М.Ю. 
The City and the Myth: 
Making Sense of the Lviv 
‘Nationalist’ Image 

Доповідь та дискусія 

Гельсінкі, 
3.02.2020 
Фінський 

інст. міжнар. 
справ

0,6 

3 

Рябчук М.Ю. Долання амбівалентності: 
українська ідентичність 
по шести роках війни та 
трьох десятиліттях 
незалежності

Онлайн доповідь та 
дискусія 

Торонто, 
29.05.2020 

наук. тов-во 
ім.Шевченка

0,6 

4 

Рябчук М.Ю. Reducing Ambivalence. 
Ukrainian Identity after Six 
Years of War and Three 
Decades of National 
Independence

онлайн лекція, 
Summer School  
Language Workshop 

Indiana 
University, 
Bloomington, 
16.07.2020 

0,6 

5. 

Рябчук М.Ю. Kundera’s Fallacy, or the 
Tragedy of ‘Central Europe’ 
Three Decades Later 
https://yale.app.box.com/s/nvn43rem
mq020lia3ksgy4um7jji17lw/file/7143
94147084 

онлайн доповідь на 
конференції The 
Other Europe: 
Changes and 
Challenges since 1989 

Yale 
University, 
New Haven,  
11-
12.09.2020 

0,7 

6 

Рябчук М.Ю. Dzidzictwo Jerzego 
Giedroycia (Інтелект. 
спадщина Є.Ґєдроця) 
https://www.youtube.com/watch?v=I
54bFa4MzdQ&ab_channel 

онайн доповідь та 
участь у дискусії  

Центр 
східно-
європейськи
х досл 
Варшавськи
й ун-т, 
14.09.2020 

0,2 
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7 

Рябчук М.Ю. What Does Belarus Teach 
Us? East European 
Revolutions from Warsaw 
and Prague to Kyiv and 
Minsk 
https://www.youtube.com/watch?v=B
FMusNsIjoE 

онлайн лекція та 
обговорення 

Колумбійськ
ий ун-т, 
Нью-Йорк, 
17.09.2020 

0,6 

8 

Рябчук М.Ю. Україна у переддень 
виборів у США 
https://www.youtube.com/watch?list=
UU3vet9_tGuKQKkpjDLSIVfA&v=
22YZCWjUo_Q

Онлайн дискусія НТШ, Нью-
Йорк, 
10.10.2020 

0,2 

9 

Рябчук М.Ю. International prospects of 
Ukrainian studies 
https://www.youtube.com/watch?v=0
8_SflK5ujk 

Ukrainian Studies 
Online Colloquium, 
вступна дискусія до 
семінарійного циклу 

Berlin, 
Prisma 
Ukraina 
Research 
Network, 
2.11.2020,

0,2 

10 

Рябчук М.Ю. Inclusion Dilemmas in 
Dialogues: Is Inclusion of 
Ukrainians Holding “pro-
Russian” Political Views 
Impossible? 
https://us02web.zoom.us/j/847342622
02 

міжнародний онлайн 
семінар 

University 
Viadrina 
Frankfurt-
am-Oder та 
НаУКМА, 
9.11.2020 
 

0,2 

11 

Рябчук М.Ю. White Skin, Black 
Language. Traumatic 
Experience of the Imperial 
Linguicide 
https://youtube/SUFJ7BXwlgw 

онлайн доповідь на 
конференції  
“A Trauma Nation: 
Ukraine at a 
Crossroads” 

Institute of 
East 
European 
Studies, 
Charles 
University 
(Prague),  
26-27.11.20

0,7 

12
. 

Рябчук М.Ю. O wymyślaniu Wschodu, 
https://www.youtube.com/watch?v=2
QC4xbvF978 (1:17 - 2:19) 

онлайн дискусія у 
рамках щорічної 
конференції Polska 
Polityka Wschodnia 

Вроцлав, 
College of 
Eastern 
Europe, 
25.11.2020

0.2 

13
. 

Римаренко 
С.Ю. 

Механізми державної 
етнонаціональної 
політики (архетипний 
аспект). 

Архетипика та 
публічне 
управління:традиції 
її суб’єкти та 
джерела у 
постмодерному світі 

Александрія, 
Єгипет 

26-30.01. 
2020 

1,0 

14
. 

Кулик В.М. Language Policies in 
Multilingual Countries: 
Western and Non-Western 
Approaches 

Семінар гостьових 
дослідників Інституту 
наук про людину 

Відень, 
14.12.2020 

Power
Point 

15
. 

Солдатенко 
В.Ф. 

Режим атаманщины в 
Украинской Народной 

Материалы 
международного 

СПб.,   
10 – 13 июня 

2,5 
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Республике (1919 – 1920). 
Жизнь в эпоху 
социальных 
экспериментов и военных 
испытаний, 1917 – 1922 г.  
 

коллоквиума 
 
Публікація матеріалу 
і участь у дискусії 

2019 г. 
 
 

16 

Солдатенко 
В.Ф. 

Нарративный фактор в 
историографическом 
освоении феноменов 
Гражданской войны, 
интервенции и оккупации  
 

Международная 
интервенция и 
Гражданская война в 
России и на русском 
севере. 
Международная 
научная 
конференция. 

Архангельск
, 10-11 
сентября 
2020 г. 

Участь 
онлай
н 

17 

Солдатенко 
В.Ф. 

Х. Г. Раковский VS И. В. 
Сталин: возвращаясь к 
дискуссии о путях и 
принципах образования 
СССР   
 

Международная 
научная 
конференция. 
XIV Плехановские 
чтения «Советская 
Россия в 1921 – 1927 
гг.» 

Санкт-
Петербург, 
6–7 ноября 
2020 г. 

Участ
ь 
онлай
н 

 

Публікації у зарубіжних наукових виданнях: 

№ 
п/п 

Автор 
(співавтори) 

Назва публікації 
Назва наукового 

видання 
Рік, 

Число 

Місце 
видання, 
видав- 
ництво 

Обсяг 
обл.-
вид. 
арк. 

1 Yelensky, Viktor 

Orthodox Churches, 
Nation-Building and 
Forced Migration in 
Ukraine 

Lucian Lustean, 
(ed.) forced 

migration and 
human security in 

the Eastern 
Orthodox World

2020 
Routledge, 
New York 

3,3 

2 

Wanner 
Catherine, 

Yelensky Viktor 

Religion and Cultural 
Geography of Ukraine 

Regionalism 
without Regions. 
Reconceptualizin

g Ukraine's 
Heterogenety

2019 
(вийшл

о у 
2020) 

Budapest: 
Central 

European 
University 

3,1(1
,8) 

3 Yelenskyi Viktor   

The Resurrection of 
Jewish Religion at the 
Turn of the 20th and 
21st Centuries: The 
Case of Ukraine

Occasional 
Papers on 

Religion in 
Eastern Europe  

2020 
Vol. 40: 
Issue 6, 
Article 

7, 54-92. 

George Fox 
University 
Newberg 
OR, USA 

2,7 

4 Рябчук М.Ю. 

The City and the Myth: 
Making Sense of the 
Lviv ‘Nationalist’ 
Image 

Aspen Review 
№1, 
2020 

Прага 0.9 
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№ 
п/п 

Автор 
(співавтори) 

Назва публікації 
Назва наукового 

видання 
Рік, 

Число 

Місце 
видання, 
видав- 
ництво 

Обсяг 
обл.-
вид. 
арк. 

5. Рябчук М.Ю. 

Ukraine’s Three 
Unfinished Revolutions 
and One Undeclared 
War: Preliminary 
Results.  

У кн. P.Kowal, 
G.Mink (eds.), 
Three 
Revolutions: 
Mobilization and 
Change in 
Contemporary 
Ukraine

2019 
Stuttgart 
ibidem 
Verlag 

1,2 

6 

Рябчук М.Ю. A Difficult Trade-Off: 
Freedom of Speech and 
Public Security during 
the “Hybrid War” 
 

Harriman 
Magazine 

№1, 
2020 

New York 
Columbia 
University 

0.5 

7 

Рябчук М.Ю. Incident, or three 
notions of solidarity New Eastern 

Europe 
№4, 
2020 

Wroclaw, 
College of 

Eastern 
Europe

0,3 

8 Рябчук М.Ю. 

The Stigmata of Wings. 
On the writing of 
Bohdan Rubchak 
[afterword]. 

У кн. Bohdan 
Rubchak, 

Selected Work 
2020 

London 
Glagoslav 

Publ. 
0,4 

9 Рябчук М.Ю. 

Tragedia Europy 
Środkowej Milana 
Kundery po trzech 
dekadach

Kultura Enter 
no. 5-6, 

2020 
Lublin 1.0 

10 

Подольський 
А.Ю. 
 

Культура памяти о 
жертвах Холокоста 
в современной 
Украине: тенденции и 
перспективы 
(на примере 
результатов 
международного 
проекта «Защитим 
пам'ять») 
https://docs.google.com
/document/d/1h0DmTj
E3buzbLwCP6jEKER
M_8FRkfaX3Z9Nj-
dP9llM/edit

Збірка наукових 
статей 
міжнародної 
наукової 
конференції 
«Культура 
пам’яті про 
жертви 
Голокосту на 
пострадянсько-
му просторі» 

2020 Видавни-
цтво Тель-
Авівського 
університет
у (TAU 
Publishing 
House) 

1,0  

11 

Подольський 
А.Ю. 
 

Пам'ять про жертви 
Голокосту в сучасній 
Україні (2010-2020): 
тенденції і 
перспективи(німецько

Часопис 
"Religion & 
Gesellschaft in 
Ost und West" 
(Цюріх, 

№ 
9/2020 

Видавни-
цтво 
«Religion & 
Gesellschaft 
in Ost und 

0,5 
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№ 
п/п 

Автор 
(співавтори) 

Назва публікації 
Назва наукового 

видання 
Рік, 

Число 

Місце 
видання, 
видав- 
ництво 

Обсяг 
обл.-
вид. 
арк. 

ю мовою) 
https://g2w.eu/zeitschri
ft/aktuelle-
ausgabe/1733-rgow-9-
2020-bleibende-
herausforderungen-
holocaust-gedenken-
und-antisemitismus

Швейцарія)  West» 
Цюріх, 
Швейцарія 

12. 

Туров І.В. Hasidism: Ukrainian 

Origins and the World 

Context.pp 51-67. 

Occasional papers 
on religion in 
eastern europe  
Журнал входить 
до наукометр, 
бази WoS 

(OCTO
BER 
2020) 
 Volume 
40, Issue 
8 

George Fox 
University 

1,1  

13. Ляшенко Т.М. 

Socio-economic model 
of ukraine’s 
development and the 
global crisis 
 

Social welfare: 
interdisciplinar
y approach 

 

2020 Siauliai 
university 

1,2  

14. 

Солдатенко В.Ф. Х. Г. Раковский VS И. 
В. Сталин: 
возвращаясь к 
дискуссии о путях и 
принципах 
образования СССР   
 

XIV 
Плехановские 
чтения «…мы 
вынуждены 
признать 
коренную 
перемену всей 
точки зрения 
нашей на 
социализм»: 
Советская 
Россия в 1921 – 
1927 гг.» 
Материалы к 
международной 
конференции

6 – 7 
ноября 
2020г. 

Санкт-
Петербург. 
2020. С. 82 

– 89. 

0,8  

15. 

Солдатенко В.Ф. Проблемы западно-
украинских земель и 
их населения в 
преддверии Великой 
Отечественной войны 
// СПб. ООО 
«Полторак».  
 

КЛИО. Журнал 
для ученых. 
Печатный орган 
Международной 
академии 
исторических и 
социальных наук.

2020. 
№3 

(159). С. 
75 – 92. 

СПб. ООО 
«Полторак»

. 
1,6 
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№ 
п/п 

Автор 
(співавтори) 

Назва публікації 
Назва наукового 

видання 
Рік, 

Число 

Місце 
видання, 
видав- 
ництво 

Обсяг 
обл.-
вид. 
арк. 

16 

Солдатенко В.Ф. Завершение Великой 
Отечественной войны 
и соборность 
украинских земель   
 

КЛИО. Печатный 
орган 
Международной 
академии 
исторических и 
социальных наук.

2020. 
№4 

(160). С. 
120 – 
128.  

СПб. ООО 
«Полторак»

. 
1 

17 

Солдатенко В.Ф. Нарративный фактор 
в 
историографическом 
освоении феноменов 
Гражданской войны, 
интервенции и 
оккупации  
 

Сб. материалов 
международной 
научной 
конференции. 
Международная 
интервенция и 
Гражданская 
война в России и 
на русском 
севере. 

10 – 11 
сентябр
я 2020 

г. 
Арханге

льск. 

М., Пятый 
Рим (ООО 
«Бестселле
р»). 2020. 
С. 270 – 

281. 

0,5 

18 

Солдатенко В.Ф. Режим атаманщины в 
УНР (1919 – 1920). 
Жизнь в эпоху 
социальных 
экспериментов и 
военных испытаний, 
1917 – 1922 г. 

Материалы 
международного 
коллоквиума 

 10 – 13 
июня 

2019 г. 
 
 

СПб., 
Нестор – 
История. 
2020. С. 

381 – 393; 

2,5 

19 

Солдатенко В.Ф. Историография 
советской истории в 
вопросах и ответах. 
Десять вопросов по 
советскому периоду 
истории России  
 

Русская 
революция и ее 
итоги: взгляд на 
историю 
советского 
периода. 

 

СПб.: Из-во 
СПГЭТУ 
«ЛЭТИ». 
2020 (244 
с.) С. 90 – 

110. 

1,5 
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Х. Зовнішньоекономічна діяльність 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ НЕ ЗДІЙСНЮВАЛАСЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХІ. Результати підприємницької діяльності 

ІНСТИТУТ Є НЕПРИБУТКОВОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ І НЕ ЗДІЙСНЮЄ 
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХІІ. Діяльність дослідно-виробничої бази* 

ІНСТИТУТ НЕ ВОЛОДІЄ ДОСЛІДНО-ВИРОБНИЧОЮ БАЗОЮ 
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ХІІІ. Кадри** 

1. Загальна характеристика кадрів подана за формою 1-к, що додається. 

2. У звітному році віцепрезидентом НАН України обрано директора Інституту 
Рафальського Олега Олексійовича.  

3. Показники підготовки наукових кадрів 
Дані 

Про захист докторських і кандидатських дисертацій співробітниками  
Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.Кураса НАН України 

 
П  І  Б 

Статус (докторант, 
співробітник відділу, 

здобувач) 
Тема дисертації Спеціальність 

Коцур В.В. ст. н. сп. «Національні меншини України в 
контексті суспільно-політичних 
трансформацій 90-х рр. ХХ ст. – поч. ХХІ 
ст.»

07.00.01 – 
Історія України

 
4. Відомості про наявність ліцензій та права проводження освітньої діяльності на 
третьому (науково-освітньому) рівні вищої освіти за відповідними спеціальностями та  
про акредитацію освітніх програм 

 У 2017 р. набуто ліцензію та право проводження освітньої діяльності на третьому 
(науково-освітньому) рівні вищої освіти за спеціальністю політологія 

5. Відомості про роботу аспірантури та докторантури (прийом та випуск; по 
аспірантурі - з відривом та без відриву від виробництва). 

Випускників аспірантури – 0. 

Прийнято до аспірантури – 2 (бюджет) 

Навчається іноземців – 0 

Випусників докторантури - 0 

Навчаються у докторантурі – 1 (бюджет) 
6. Відомості про діяльність спеціалізованих вчених рад (які ради функціонують в 
установі, з яких спеціальностей, кількість захищених в кожній раді у звітному році 
докторських та кандидатських дисертацій) 

Спеціалізована вчена рада Інституту приймає до захисту дисертації на здобуття доктора і 
кандидата політичних наук за наступними спеціальностями (згідно Наказу 
Міністерства освіти і науки України від 28 грудня  2019 року № 1643): 

 23.00.01 – Теорія та історія політичної науки 
 23.00.02 – Політичні інститути та процеси 
 23.00.05 – Етнополітологія та етнодержавознавство 

У звітному році до спеціалізованої вченої ради було подано і пройшли успішний захист: 
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Дисертація Сича Олександра Максимовича  «Сучасний український націоналізм: 
політологічні аспекти трансформації парадигми», поданої на здобуття наукового ступеня 
доктора політичних наук  за  спеціальністю 23.00.01 – теорія та історія політичної науки 

Дисертація Чабанної Маргарити Валеріївни «Опортунізм у прийнятті політичних 
рішень у бюджетній сфері у період фінансово-економічної кризи 2008–2009 рр. в 
Україні (на прикладі формування державних видатків на соціальний захист та соціальне 
забезпечення)», подана на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук  за  
спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси 

7. Кількість аспірантів та молодих учених, що отримують стипендії  

Президента України – 2   

НАН України – 2. 

8. Вказати кількість наукових працівників, яких направлено на стажування в 
установи країн СНД та далекого зарубіжжя – 0 

9. Дані про поповнення молодими кадрами, підготовку спеціалістів спільно з  
закладами вищої освіти. Вказати:. 

- наявність плану поповнення молодими фахівцями згідно з постановою Президії 
НАН України від 03.11.04 № 301, його показники та стан виконання;  
- скільки загалом прийнято молодих спеціалістів у віці до 35 років, в т. ч. за розподілом 
після закінчення денних відділень закладів вищої освіти та після закінчення аспірантури, 
очної форми навчання, а також скільки їх звільнено в звітному році; 
 

Прийнято – 0 

Звільнено - 0 

- скільки працівників закінчили в звітному році вищі навчальні заклади без 
відриву від виробництва – 0  

- укладання дво- і багатосторонніх договорів про співробітництво в галузі 
підготовки наукових кадрів та їх виконання в звітному році – 2  

- проходження дипломної практики студентів, скільки прийнято на роботу 
випускників вищих навчальних закладів ( усього в т.ч. з тих, хто проходив дипломну 
практику в установі ) – немає 

10. За контрактом працює 2 працівників  (з розбивкою за посадами). 

Михальченко Микола Іванович, 1942 р.н. Зав.відділом, д.філос.н., член-кор НАН 
України

Солдатенко 
Валерій Федорович, 1946 р.н. 

Гол. Наук. Співробітник, д.істор.н., член-
кор НАН України
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10. Кількість працівників, які працюють за сумісництвом (з розбивкою за 
посадами). 

Д А Н І 
про керівників та спеціалістів, які працюють за сумісництвом 

               в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.Кураса НАН України 

 
Назва посади Кількість З  н и х: Працюють 

за 
контрактом

докторів 
наук

кандидатів 
наук

без 
ступеня 

Головний науковий співробітник 3 2 1  
Старший науковий співробітник 1 - 1  

Всього 3 1 2  
 

Внутрішні сумісники 
Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.Кураса НАН України 

                          П.І.Б.    посада  за сумісництвом            посада за п.м.р. 
Рафальський Олег Олексійович 0,5  г.н.с. директор
Шайгородський Юрій Жанович 0,5  г.н.с. заступник 

директора
Перевезій Віталій Олександрович   0,5  ст.н.с. учений секретар
Сінельнікова Наталія Миколаївна 0,5  пров.історика мол.н.с. 
Стецюк Наталія Володимирівна 0,5 пров.історика лаборант 1 к.
Кучеренко  Ірина         Миколаївна 0,5 лаборанта 1 к. мол.н.с. 

 
Зовнішні сумісники 

Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім І.Ф.Кураса НАНУ 
                              
П.І.Б. 

посада Основне місце роботи Посада за основним м.р. 

Кубальський             
Олег Нарцизович

0,5 гол.н.с. Презимдія НАН 
України

начальник науково-
організаційного відділу

                                                   
               
 
  11. Дані про нагородження орденами, присвоєння почесних звань, присудження 
Державних премій, премій імені видатних вчених України, призначення державних 
стипендій видатним діячам науки та пенсій за особливі заслуги перед Україною 
(поіменно). 

Міжнародні та державні нагороди співробітників та присвоєні почесні звання  

П  І  Б 
Вчен. 
ступінь 

Наук. 
звання 

Посада 
Назва нагороди або присвоєного 

почесного звання 

  

 

У додатку до звіту подаються: 

1. Звіт за формою 1-к (звіт про чисельність, склад та плинність працівників, 
які займають посади керівників та спеціалістів). 

2. Довідка про чисельність і віковий склад наукових працівників 
установи(форма XIІІ-1). 
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3. Окремі чисельні показники, що характеризують стан роботи з науковою 
молоддю (форма ХІІІ-2). 

4. Показники  забезпечення установи молодими (віком до 35 років) 
науковими працівниками (форма XІІІ-3). 

5. Склад працівників за категоріями та освітньо-кваліфікаційним рівнем 
(форма ХІІІ-4). 

6. Контрольний список наукових працівників установи. 

7. Список наукових працівників, прийнятих на роботу та звільнених у 
звітному році. 
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ХІV. Розвиток матеріально-технічної бази досліджень 
 

Навести дані щодо обсягів закупівель у звітному році наукових приладів, обладнання, 
персональних обчислювальних машин, комплектуючих, витратних матеріалів, реактивів, 
програмних продуктів тощо за схемою:  
загальний обсяг зазначених закупівель 63,2 тис. грн.,  
в т.ч. за рахунок:  
- загального фонду державного бюджету  15,0 тис.грн., в т.ч. централізованого матеріально-
технічного забезпечення (через ДУ «НЦ ГГГРІ НАН України»)  0 тис.грн;  
- спеціального фонду державного бюджету  48,2 тис.грн.  
 
Окремо навести дані про закупівлі у звітному році:  
- унікальних приладів і обладнання вартістю понад 100 тис. грн. за формою XІV-1, що 
додається;  
- приладів та обладнання (крім ПЕОМ) вартістю від 10 тис. до 100 тис. грн. за формою XІV-
2, що додається;  
- персональних обчислювальних машин за формою XІV-3, що додається.  
 

Навести дані про потреби у централізованому забезпеченні унікальними науковими 
приладами та обладнанням іноземного виробництва вартістю понад 100 тис. грн. за 
формою XІV-4, що додається. 
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XV. Стан інформаційного забезпечення установи 
 

Навести дані про:  
- перелік вітчизняних та зарубіжних наукових журналів, що передплачуються установою, в 
т.ч. в електронній формі (форма XV-2);  
- кадрове та організаційне забезпечення питань розробки, експлуатації та супроводження 
засобів інформатизації в установі;  
- проблемні питання, що потребують вирішення в установі.  

 

– Перелік вітчизняних та зарубіжних наукових журналів, що передплачуються 

установою, в т.ч. в електронній формі представлені у таблиці за формою XV-2.  

–Інтернет-послуги з середини 2006 року надаються Інститутові провайдером ДП 

НТЦ "Уарнет". Поточного року функціонував офіційний сайт Інституту (ipiend.gov.ua), 

та електронна пошта.  

–  В поточному році в Іституті працював (за контрактом) адміністратор веб-сайту, 

який виконував усю роботу щодо функціонування сайту Інституту. Зокрема на сайті 

було розміщено повні версії усіх видань Інституту за поточний рік, які не були під 

захистом авторських прав, наповнювалися інші структурні елементи веб-системи.  

 

 

 

XVI. Функціонування центрів колективного користування науковими 

приладами 

Немає  
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XVII. РОБОТА З ПРОПАГАНДИ НАУКОВИХ ДОСЯГНЕНЬ ТА  
ВИСВІТЛЕННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗМІ 

 
У 2020 р. співробітники інституту здійснили таку популяризаторську активність: 
участь у просвітницьких заходах та акціях, які отримали висвітлення в ЗМІ – 12 
участь у міжнародних заходах, зустрічах, засіданнях  – 7 
участь у телепередачах і радіопередачах – 209 
публікації, інтерв’ю у друкованих ЗМІ – 58 

 

Участь у просвітницьких заходах та акціях, які отримали висвітлення в ЗМІ  

№  
п/п 

Назва заходу 

Установа – 
організатор 

(співорганізатори) 
Дата, місце 
проведення 

Форма участі 
(виступ, 

доповідь) 

Назва ЗМІ, дата 
висвітлення заходу 

1 Презентація 
науково-
документального 
видання, 
присвяченого 
українцям у 
концтаборі Аушвіц 

Музей Другої 
світової війни 

23 січня 
2020 р., 
Музей 
Другої 
світової 
війни 
Київ

 
 

Шаповал 
Ю.І.,  

Виступ 

Телеканали  
UA: Перший, 
Прямий, 1+1 

2  
З приводу 

антиукраїнських 
висловлювань пана 

Суркова 

 
Програма,  
присвячена 

сучасній  
політиці  

Росії  
щодо України

 
26 січня 

Шаповал 
Ю.І., 

 
Інтерв’ю, 

прямий ефір 

 
Радіо НВ 

3  
Українська Друга 

світова: актуальні і 
дискусійні питання 

 

Український 
інститут 

національної 
пам’яті, 

Український 
інститут 
вивчення 
Голокосту 
“Ткума” 
(Дніпро) 

Український 
освітній центр 

(Київ)

 
29  

березня, 
вебінар 

(семінар по 
відео) 

 
Шаповал 

Ю.І.,   
Виступи, 

Відповіді на 
запитання 
учасників-
глядачів 

 
Пряма трансляція і 
викладений запис 

у  
YouTube 

4 Українська Друга 
світова: актуальні і 
дискусійні питання 

 

Український 
інститут 

національної 
пам’яті, 

Український 
інститут 
вивчення 

 
5  травня, 
вебінар 

(семінар по 
відео) 

Шаповал 
Ю.І.,   

Виступи, 
Відповіді на 
запитання 
учасників-
глядачів 

 
Пряма трансляція і 
викладений запис 

у  
YouTube 
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Голокосту 
“Ткума” 
(Дніпро) 

Український 
освітній центр 

(Київ)
5 Українці у Другій 

світовій війні 
Програма імені 
Фулбрайта 

 
20  травня, 
семінар по 

відео 

Шаповал 
Ю.І.,   

Виступи, 
Відповіді на 
запитання 
учасників-
глядачів 

 
Пряма трансляція і 
викладений запис 

у  
YouTube 

6 Пам’ять про Другу 
світову війну і 

Голокост 

Український 
інститут 
вивчення 
Голокосту 
“Ткума” 
(Дніпро) 

Посольство 
Німеччини в 

України 

 
22 жовтня, 
семінар по 

відео 

Шаповал 
Ю.І.,   

Модерація 
секції, 

доповідь 

 
Пряма трансляція і 
викладений запис 

у  
YouTube 

7 Від совєтського 
“самвидаву” до 
глобальних мереж. 
Свобода слова і 
вираження в 
Україні та світі 

Студія 
LITOSVITA, 

вид-во 
Смолоскип 

18.02.2020  
Київ 

Рябчук М.Ю. 
доповідь, 

відповіді на 
запитання 

“Смолоскип”, 
бюлетень, 

березень 2020 

8 Онлайн презентація 
книги 
“Інтерпретації 
російсько-
українського 
конфлікту в 
західних наукових і 
експертно-
аналітичних 
працях” (за ред. 
В.Кулика). – К.: 
ІПіЕНД, 2020

ІПіЕНД, 
Українська 
призма та 

Центр нової 
Європи 

онлайн, 
20.05.2020 

Рябчук М.Ю. 
виступ, 

відповіді на 
запитання 

https://www.facebo
ok.com/PrismUA/vi
deos/266253343070

2164/ 
 

9 Обговорення праці 
Сергія Плохія 
“Забуті покидьки 
східного фронту: 
Україна у Другій 
світовій війні” 

Українське 
фулбрайтівське 
коло 

онлайн, 
26.08.2020 

Рябчук М.Ю. 
дискусія з 
автором 
книжки 

https://www.youtub
e.com/watch?v=om
Vi9KH9mek&fbcli
d 

10 Human rights matter. 
Чи лишається місце 

Форум 
видавців 

онлайн, 
17.09.2020

Рябчук М.Ю. 
дискусія в 

https://www.facebo
ok.com/penclubua/v
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для прав людини у 
часи криз? 

(Львів) 
 та 
Український 
ПЕН-центр

рамках 27-го 
Форуму 
видавців 

ideos/32209485900
7253 

11 Презентація кн. 
Пауля Фріґеса “В 
Україні у дорозі” 
(пер. зі шведської) 

Фундація 
Фрідріха 
Навмана, Київ 

онлайн, 
27.11.2020 

Рябчук М.Ю. 
виступ на 

обговоренні 

https://fb.me/e/X9s5
Zwqm 

12 Національний 
круглий стіл 
«Віра.Релігія» 

Міністерство 
культури та 

інформаційної 
політики 
України 

26.11.2020, 
Остріг 

Єленський 
В.Є. 

виступ 

Укрінформ: В 
українському 
суспільстві є 

колосальний запит 
на міжрелігійне та 

міжцерковне 
порозуміння // 

https://www.ukrinfo
rm.ua/rubric-

society/3143778-u-
suspilstvi-e-

kolosalnij-zapit-na-
mizreligijne-i-
mizcerkovne-
porozuminna-
ekspert.html

 

Участь у міжнародних заходах, зустрічах, засіданнях  
за участю представників НАН України 

№  
п/п 

Назва заходу 

Установа – 
організатор 

(співорганізатори) 

Дата, 
місце 

проведенн
я 

Форма 
участі 

(виступ, 
доповідь) 

Назва ЗМІ, дата 
висвітлення 

заходу 

1 
Victory and Memory: 
WW2 Narratives in 
Modern Day Russia and 
Ukraine 

Chatham House, 
London 

онлайн, 
11.05.202

0 

Рябчук 
М.Ю. 

участь в 
онлайн- 
дискусії 

https://www.chatha
mhouse.org/event/vi
ctory-and- memory-

ww2-narratives-
modern-day-russia-

and-ukraine
2 Голодомор. 

Проблематика визнання 
трагедії у світі 

Посольство України 
та Українське 
Товариство у 

Швейцарії

онлайн, 
20.11.202

0 

Рябчук 
М.Ю. 

участь у 
дискусії 

https://www.facebo
ok.com/UkrBotscha
ftSchweiz/posts/342
7094860738120

3 Робоче засідання 
німецько-української 
комісії істориків у 
зв’язку з підготовкою 
міжнародної 
конференції про 
Голодомор 

Німецько-українська 
комісія істориків 

27-28 
лютого 
2020 р., 
м.Варшав
а 

Шаповал 
Ю.І.,   
Виступ 

http://www.duhk.or
g/uk/komisija/ 
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4 Онлайн-конференція з 
нагоди 20-річчя смерті 
Єжи Ґєдройця (1906-
2000), польського 
мислителя, засновника і 
редактора журналу 
“Kultura” 

 
Центр 

східноєвропейських
досліджень 

Варшавського 
університету 

 
14 

вересня 
 

Варшава-
Київ 

Шаповал 
Ю.І.,   

Виступ 

Відеозапис 
конференції 
доступний за 

адресою: 
https://www.youtube.c
om/watch?v=I54bFa4
MzdQ&amp;ab_chan
nel=StudiumEuropyW

schodniejUW

5 Семінар по відео, 
присвячений 
перекладацькій і 
науковій творчості 
Олександра Гриценка 

Офіс програми 
Фулбрайта 

 
27 

жовтня, 
Київ 

Шаповал 
Ю.І.,   

Виступ 

 
Пряма трансляція і 
викладений запис 

у  
YouTube

6 Засідання on line 
Спільної українсько-
польська робочої групи 
по підготовці 
багатотомного видання 
"Польща та Україна у 
30-40-х роках ХХ 
століття. Невідомі 
документи з архівів 
спеціальних служб" 

 
Інститут 

національної пам’яті 
Польщі (Варшава), 

Галузевий 
державний архів 
Служби безпеки 
України (Київ) 

 
3 

листопада
, 

Варшава-
Київ 

Шаповал 
Ю.І.,   

Виступи 

 
Запис, викладений 

на сайті 
Інституту 

національної 
пам’яті Польщі 

(Варшава) 
 

7 Історія ХХ століття. 
Меморіальний цикл 

“Франція і Україна № 1”. 
Перегляд і оцінка 

французьких 
документальних фільмів 
“Пакт Гітлера-Сталіна” і 
“Кати Сталіна, Катинь 

1940” 

Посольство Франції 
в Україні, 

Посольство Польщі 
в Україні 

 
 

 
5-6 

листопада
, 

Київ 

Шаповал 
Ю.І.,   

Виступ 

Запис, викладений 
на сайтах 
Посольств 

Франції та Польщі 
 

 

Участь у телепередачах і радіопередачах 
№ 
п/
п 

Тема обговорення П.І.Б. – форма участі
Дата, місце 
проведення 

Назва ЗМІ 

1 

«Скільки читають українці» Ляшенко О.О. 4 січня 2020 
р.  
 

Громадське радіо. 
https://hromadske.radio/p
odcasts/hromadska-
hvylya/bil-shist-
ukraintsiv-vzahali-ne-
chytaie-knyh-
doslidzhennia

2 

Річниця отримання Томосу: 
здобутки, проблеми, 
перспективи на думку 
Віктора Єленського 

Єленський В.Є. 
інтерв’ю 

8.01.2020 Громадське радіо 

3 
Різдво Христове в Україні і 
світі 

Єленський В.Є. 
інтерв’ю

7.01.2020 Українське Радіо 
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4 
Віра в часи пандемії Єленський В.Є. 

інтерв’ю
15.04.2020 ТБ-канал ICTV 

5. 
Великдень-online. Єленський В.Є. 

інтерв’ю
15.04.2020 Телеканал «Рада» 

6 
Релігійно-суспільні процеси 
в Україні 

Єленський В.Є. 
інтерв’ю 12.06.2020 ТБ «Прямий» 

7 
Проблеми православної 
єдності 

Єленський В.Є. 
інтерв’ю

31.05.2020 5-й канал 

8 

Законодавство про свободу 
совісті: бажані й небажані 
зміни 

Єленський В.Є. 
інтерв’ю 

07.05.2020 

Радіо Марія 
(Запис: 
http://radiomaria.org.ua/jod
en-zakon-ne-zmoje-zakriti-
rota-lyudyam-i-ne-dati-m-
visloviti-svo-religiini-
perekonannya-viktor-
lenskii-pro-zakonoproekt-
3316-ta-upc-mp-
8816?_utl_t=fb&fbclid=Iw
AR3A0p-
slGjvrCHnrO4BmefjbzoGa
pCWswfzHGr6JeRE0QYz
HicybUlY8Ho)

9 

Підсумки тижня  Єленський В.Є. 
коментар 

21.06.2020 

5-й канал 
(https://www.5.ua/suspilstv
o/komu-tomos-ne-vhodyv-
zhurnalisty-ziasuvaly-khto-
naspravdi-podav-skarhu-na-
poroshenka-217833.html)

10 

Релігійність в сучасному 
українському суспільстві 

Єленський В.Є. 
інтерв’ю 

22.06.20
20 

Радіо Марія (Запис: 
http://radiomaria.org.ua/ya-
buv-svidkom-zcilennya-
viktor-lenskii-pro-cerkvu-
tomos-ta-ukranu-9019)

11 

Перетворення Святої Софії 
у Стамбулі на мечеть. 

Єленський В.Є. 
участь у програмі 

18.07.2020 

Телеканал Еспресо  
(https://www.youtube.com/
watch?v=kvZG3HW4PSU
&feature=youtu.be&fbclid=
IwAR122YQHgJcFnU9PK
5PisI6nEOkAj53T93kK-
dawzEd7U9Q1MRQR 
ctqmpj8)   

12. Законопроект щодо 
«деструктивних культів». 

Єленський В.Є. 
інтерв’ю 20.07.2020 Радіо НВ 

13. 
Релігійні процеси в Україні і 
світі.  

Єленський В.Є. 
участь у програмі

24.07.2020 Радіо Культура 

14. 

Законодавча ініціатива 
Президента щодо 
розширення числа 
релігійних свят в Україні. 

Єленський В.Є. 
інтерв’ю 

01.08.2020 Українське Радіо 

15. 
Політичні процеси в Україні 
Участь у програмі Докладно 
з Єгором Чечериндою. 

Єленський В.Є. 
інтерв’ю 08.09.2020 Телеканал Еспресо   
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16 

Історія, національна 
пам’ять, мова, ідентичність: 
чи треба їх узгоджувати з 
сусідами?  

Рябчук М.Ю. 
розмова з Василем 

Шандро 

17.02.2020, 
Київ 

UA: Українське радіо. 
Культура, 
http://schedule.nrcu.gov.ua/s
chedule/play-archive.html 
?periodItemID=2426363

17 

Мюнхенські кроки vs 
українська ідентичність 

Рябчук М.Ю. 
розмова з Вадимом 

Карп’яком 

19.02.2020, 
Київ 

Українське радіо, 
http://www.nrcu.gov.ua/sche
dule/play-
archive.html?periodItemID=
2429320&fbclid=IwAR2N1
v65JrcQY_xThHUfNNuCk3
QLqS0NNAZRV-
UJ4YxZTq_YEDOvpmBdS
N8 

18 

Сьогодні в Україні домінує 
малоросійський проект Рябчук М.Ю. 

розмова з Миколою 
Княжицьким 

[+транскрипт] 

20.02.2020, 
Київ 

Еспресо TV, 
https://www.youtube.com/w
atch?v=F72FMPNdJrA&feat
ure=emb_logo 
https://espreso.tv/article/202
0/02/19/mykola_ryabchuk

19 

Спільна перемога 
автоматично тягне за собою 
радянську міфологію про 
дружбу народів і великий 
Радянський Союз 

Рябчук М.Ю. 
розмова з Василем 

Шандро 

7.05.2020,  
Київ 

Громадське радіо, 
https://hromadske.radio/podc
asts/hromadska-hvylya/spil-
na-peremoha-avtomatychno-
tiahne-za-soboiu-radians-ku-
mifolohiiu-pro-druzhbu-
narodiv-velykyy-radians-
kyy-soiuz-i-tomu-podibne-
riabchuk 

20 

На захист Юрія Дмітрієва Рябчук М.Ю. 
коментар з приводу 

політ. переслідувань у 
Росії 

22.07.2020, 
Київ 

Українське радіо, 
http://ukr.radio/schedule/pla
y-
archive.html?periodItemID=
2550923 

21 

“Що відбувається в 
Білорусі?” - програма 
“Права людини”  

Рябчук М.Ю. 
розмова в студії з Ірино

Славінською 

14.08.2020, 
Київ 

 

Українське радіо, 
http://ukr.radio/schedule/pla
y-
archive.html?periodItemID=
2567978 

22 

Про боротьбу 
націоналістичної та 
радянської України 

Рябчук М.Ю. 
участь у програмі “Без 

брому” з Віталієм 
Ляскою

18.09.2020, 
Київ 

 

Музей Революції гідності, 
https://www.youtube.com/w
atch?v=74U1D85J1Dw&fea
ture 

23 

Образ Закарпаття в 
свідомості українців 

Рябчук М.Ю. 
розмова з 

Олександрою 
Артюхіною

 
9.11.2020, 
Ужгород 

Ужінформ TV 
https://www.youtube.com/w
atch?v=VdZSfcBVbb0&feat
ure 

24 

Kiedy Polska i Ukraina staną 
się partnerami strategicznymi? 

Рябчук М.Ю. 
експертна дискусія 

Варшава,  
18.11.2020, 

Polskie Radio Trójka, 
https://www.polskieradio.pl/
9/396/Artykul/2623016,Kied
y-Polska-i-Ukraina-stana-
sie-partnerami-
strategicznymi

25 
Діяльність Кабінету-
Міністрів України  

Бушанський В.В. 
участь у ток-шоу

18.01.20, 
15:10–16:00 

«Наш» 

26 
Особливості кадрової 
політики президента  

Бушанський В.В. 
інтерв’ю

21.01.20, 
16:20–16:40 

Чорноморська 
телерадіокомпанія  
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27 Візит М. Помпео до України  
Бушанський В.В. 
участь у ток-шоу

31.01.20, 
15:00–16:30 

«Наш»  

28 Участь В. Зеленського в 
Мюнхенському 
безпековому форумі  

Бушанський В.В. 
коментар 

15.02.20, 
21:00–21:30 

Громадське радіо  

29 Розслідування розстрілів на 
Майдані  

Бушанський В.В. 
інтерв’ю

16.02.20, 
07:40–08:00 

UA: Перший  

30 
Ймовірність відставки уряду 
України 

Бушанський В.В. 
участь у ток-шоу

02.03.20, 
15:00-16:30 

«Наш»  

31 
Початок діяльності нового 
уряду України 

Бушанський В.В. 
коментар

06.03.20, 
20:00-21:00 

ТРК Київ 

32 
Політичні аспекти 
сучасності 

Римаренко С.Ю. 
Протягом 

2020р.
«4 канал», «112», -  

37 виступів 

33 

Гість програми «Дух і 
Літера» на UKRLIFE.TV.  
Про друге видання книги 
«Червоний імперіалізм», 
суспільні настрої в СРСР, 
ставлення громадян до 
Другої світової війни, 
«доносах», радянській 
соціології 

Гриневич В.А. 
(інтерв’ю) 

06.12.2019 р. 
 

Інтерв'ю на UKRLIFE.TV | 
UKRLIFE.TV 
http://www.ukrlife.tv/progra
ms/interviu-na-ukrlifetv/465
 
 

34 

Сталінський імперіалізм у 
Другій світовій війні. 
Виступ-монолог  в рамках 
проєкту «Друга світова 
війна – 75 років потому: 
дослідження та роздуми 
українських інтелектуалів» 

Гриневич В.А. 
(виступ-монолог) 

06.05.2020 р. Спільний проєкт, 
виконаний українським 
інтернет-телебаченням 
UKRLIFE.TV,  
видавництвом «Дух і 
Літера», Українським 
інститутом національної 
пам'яті, Центром юдаїки 
НаУКМА  
http://www.ukrlife.tv/video/s
uspilstvo/stalinskii-
imperializm-u-drugii-
svitovii-viini-vladislav-
grinevich 

35 

Сталіну було легше бути у 
союзі з Гітлером, який ділив 
Європу 
 
 

Гриневич В.А. 
(інтерв’ю) 

09.05.2020 р. https://hromadske.radio/podc
asts/new-folder-2/stalinu-
bulo-lehshe-buty-u-soiuzi-z-
hitlerom-iakyy-dilyv-
yevropu-stalin-khotiv-sviy-
shmat-vladyslav-hrynevyc

36 

Історичний вебінар.  
Інститут «Ткума». 
Пам’ять про Другу світову 
війну і війна пам’ятей (до 
Дня пам’яті та примирення і 
Дня Перемоги над 
нацистською Німеччиною) 

Гриневич В.А. 
(участь у вебінарі) 

05.05.2020 р. http://www.tkuma.dp.ua/ua/
obrazovanie/proekti-dlya-
uchiteley/2909-istorichnij-
vebinar-pam-yat-pro-vijnu-
ta-vijna-pam-yatej 
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37 

Чи можлива громадська 
думка в тоталітарному 
суспільстві 

Гриневич В.А. 
(інтерв’ю) 

09.05.2020 р. Прямий канал з Наталкою 
Фіцич до дня 9 травня 
http://www.ukrlife.tv/video/s
uspilstvo/chi-mozhliva-
gromadska-dumka-v-
totalitarnomu-suspilstvi-
istorik-vladislav-grinevich

38 

Изучение политики 
абсолютно необходимо 
современному молодому 
европейцу 

Козерод О.В. 
(інтерв’ю) 

15.01.2020 р. Эхо Литвы. 
URL:http://echo-
lt.com/obrazovanie/177-
professor-kozerod-
izuchenie-politiki-
absolyutno-neobkhodimo-
sovremennomu-molodomu-
evropejtsu 

39 

Hong Kong and Crimea: The 
journey from democracy and 
freedom to slavery. Who will 
light a beacon of hope for the 
sentenced to eternal darkness? 
by Oleg Kozerod 

Козерод О.В. 
(інтерв’ю) 

Brussels,   
30 July 2020 

Centre for European 
Democracy Studies  
URL: 
http://www.eurodemocracy.
net/ceds-blog/62-hong-kong-
and-crimea-the-journey-
from-democracy-and-
freedom-to-slavery-who-
will-light-a-beacon-of-hope-
for-the-sentenced-to-eternal-
darkness 

40 

В ЕС мало бизнес-школ, 
которые бы учили 
бизнесменов выживать в 
эпоху всеобщего 
лоббирования своих 
интересов 

Козерод О.В. 
(інтерв’ю) 

25.01.2020 р. Огни Португалии. 
URL:  
http://ru-
portugal.com/obrazovanie/5
82-professor-kozerod-v-es-
malo-biznes-shkol-kotorye-
by-uchili-biznesmenov-
vyzhivat-v-epokhu-
vseobshchego-
lobbirovaniya-svoikh-
interesov 

41 

Давая жителям стран ЕС 
право свободно работать в 
другой стране ЕС, 
необходимо обеспечить 
автоматическое признание 
их дипломов и 
квалификаций 

Козерод О.В. 
(інтерв’ю) 

15.01.2020 р. Община (Женева). 
URL: 
http://www.obshina.ch/obraz
ovanie/646-professor-
kozerod-davaya-zhitelyam-
stran-es-pravo-svobodno-
rabotat-v-drugoj-strane-es-
neobkhodimo-obespechit-
avtomaticheskoe-priznanie-
ikh-diplomov-i-kvalifikatsij

42 

Brexit and European 
Democracy by Oleg Kozerod 

Козерод О.В. 
(інтерв’ю) 

Brussels,  
4 July 2019 

Centre for European 
Democracy Studies. 
URL: 
http://www.eurodemocracy.
net/ceds-blog/51-brexit-and-
european-democracy
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43 Knowledge of Politics is Vital 
for the Modern Young 
European 

Козерод О.В. 
(інтерв’ю) 

13 January 
2020 

The London weekly 
newspaper. URL: 
http://thelondonweekly.net/e
education/2385-professor-
kozerod-knowledge-of-
politics-is-vital-for-the-
modern-young-european

44 The Action Plan for European 
Democracy Must Take the 
Rights of National Minorities 
into Account  

Dr. O. Kozerod 
(стаття) 

26 October 
2020 

The European Morning Post.
URL:  
http://eumorningpost.com/po
litics/2506-the-action-plan-
for-european-democracy-
must-take-the-rights-of-
national-minorities-into-
account 

45 Виступ, що був 
присвячений дилемам 
поведінки в умовах 
німецької окупації України 
та Голокосту.   
Історична правда з Кіпіані  

Подольський А.Ю. 
(виступ) 

м.Київ, 
12.01.2020 р.  

 «Історичній правді» 
(канал Еспрессо).  URL: 
https://www.youtube.com/w
atch?v=SYPiABKlVHg&t=
1958s 

46 Виступ з приводу 
Міжнародного форуму 
пам’яті жертв Голокосту в 
Яд  Вашем 
 
 

Подольський А.Ю. 
(виступ) 

м.Київ 
23.01.2020 р.  

Пражская редакция Радио 
Свободы (на русском 
языке). 
URL: 
https://www.facebook.com/c
urrenttimetv/videos/1899448
78791446/   

47 Виступ, присвячений 
Міжнародному дню пам’яті 
жертв Голокосту  
 

Подольський А.Ю. 
(виступ) 

м.Київ, 
24.01.2020 р.  

ТРК Рада. URL: 
https://www.youtube.com/w
atch?v=uQQVr1nKR8M    

48 Релігії, яка б обмежилась 
суто впорядкованою 
теологією, не існує, завжди 
присутня містика 

Туров І.В.,   
виступ, бесіда з 
ведучим 

26.04.2020 р. Громадське радіо. 
URL: 
https://hromadske.radio/podc
asts/zustrichi/relihii-iaka-b-
obmezhylas-suto-
vporiadkovanoiu-
teolohiieiu-ta-rytualamy-ne-
isnuie 

49 Публічна лекція «Історична 
фантомологія»

Туров І.В. (лекція) 06.05.2020 р. Просвітницький Інтернет 
канал  «Спрага» 

50 Перенесення Держдумою 
Росії дати закінчення Другої 
світової війни 

Шаповал Ю.І., 
участь у програмі, 
(прямий ефір)

15 квітня 
2020 р., 
м. Київ

Радіо «Свобода» 

51 Як пам’ятати і як відзначати 
перемогу над нацизмом? 

Шаповал Ю.І., 
інтерв’ю 
на платформі Zoom 
(відеоінтерв’ю)

10 травня 
2020 р., 
м. Київ 

Телеканал ICTV Програма 
Факти тижня» 

52 Чим була для України Друга 
світова війна? 
(Перша частина) 

Шаповал Ю.І. 
(інтерв’ю) 

7 травня 
2020 Р., 
м. Київ

Канал «Культура» 
Українського радіо 

53 Чим була для України Друга 
світова війна? 
(Друга частина)

Шаповал Ю.І. 
(інтерв’ю) 

14 травня 
2020 р., 
м. Київ

Канал «Культура» 
Українського радіо 
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54 Для чого Володимир Путін 
написав статтю про Другу 

світову війну 
 

Інтерв’ю 
 

24 червня 
Київ 

Польське радіо, 
Українська редакція 

(Варшава) 

55 75-річчя завершення Другої 
світової війни 

 

Інтерв’ю 
 

6 вересня 
Київ 

Телеканал ICTV Програма 
“Факти тижня” 

56 Завершення Нюрнберзького 
процесу над нацистськими 

злочинцями 
 

Інтерв’ю 
 

1 жовтня 
Київ 

Телеканал ICTV Програма 
“Факти тижня” 

57 Сюжет, присвячений 
Ернесту Че Ґеварі 

 

Інтерв’ю 
 

22 жовтня 
Київ 

Телеканал ICTV Програма 
“Факти тижня” 

58 Мачуський В.В. Інтерв’ю про 
політичні події

15.06.2020 Телеканал «КРТ» 

59-
209 

Балабан Р.В.  Коментарі та інтерв’ю 
на тему поточних 
політичних процесів в 
Україні та світі

Протягом 
року 
150 інтерв’ю 

112 Україна, Newsone, Zik, 
Україна 24, Київ, КРТ та ін. 

 

Публікації, інтерв’ю у друкованих ЗМІ 

№ 
п/п 

ПІБ 
Тема публікації, 

інтерв’ю  Назва друкованого ЗМІ 
Дата 

публікаці
ї

Обся
г д. а.

1 
Котигоренко 

В.О. 

Коронавірус, 
глобалізація і 
націоналізм 

Дзеркало тижня.  
URL: 
https://dt.ua/SOCIUM/koron
avirus-globalizaciya-i-
nacionalizm-348798_.html  

25.05. 
2020 

0,3 

2 Коцур В.В. 

«В єдності сила» – 
міжнародний проект, 
який розширює 
полілог між націями в 
культурній, науковій, 
громадській та 
гуманітарній сферах/ 
“Unity is Strength” – 
international project, 
which widens the 
polylogue between 
nations in cultural 
scientific, social and 
humanitarian spheres. 

URL : 
https://phdpu.edu.ua/blog/20
20/04/06/v-yednosti-syla-
mizhnarodnyj-proekt-yakyj-
rozshyryuye-polilog-mizh-
natsiyamy-v-kulturnij-
naukovij-gromadskij-ta-
gumanitarnij-sferah-unity-is-
strengt-international-project-
which-widens-the-polylogue-
be/ 

6.03. 
2020 

0,3 

3 Ляшенко О.О. 
Ставлення українців 
до влади 

http://rb.com.ua/uk/blog-
uk/omnibus-uk/stavlennja-
ukrainciv-do-vladi/ 

 0,1 

4 Ляшенко О.О. 
Референдум 1 грудня 
1991 року: як би 

http://rb.com.ua/uk/blog-
uk/omnibus-uk/referendum-

 0,1 
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проголосували 
українці сьогодні 

1-grudnja-1991-roku-jak-bi-
progolosuvali-ukrainci-
sogodni/

5. Ляшенко О.О. 

COVID-19 в Україні: 
ставлення до заходів 
по боротьбі з 
пандемією 

http://rb.com.ua/uk/blog-
uk/omnibus-uk/covid-19-v-
ukraini-stavlennja-do-
zahodiv-po-borotbi-z-
pandemiieju/

 0,1 

6 Ляшенко О.О. 
Сприйняття корупції в 
Україні у 2020 році 

http://rb.com.ua/uk/blog-
uk/omnibus-uk/sprijnjattja-
korupcii-v-ukraini-u-2020-
roci/

 0,1 

7 Ляшенко О.О. Здоров’я українців 
http://rb.com.ua/uk/blog-
uk/omnibus-uk/zdorov-ja-
ukrainciv/

 0,1 

8 Ляшенко О.О. 
Довіра українців до 
валют 

http://rb.com.ua/uk/blog-
uk/omnibus-uk/dovira-
ukrainciv-do-valjut/ 

 0,1 

9 Ляшенко О.О. 
Українці та COVID-19: 
оцінка небезпеки і 
ризику заразитися 

http://rb.com.ua/uk/blog-
uk/omnibus-uk/ukrainci-ta-
covid-19-ocinka-nebezpeki-i-
riziku-zarazitisja/ 

 0,1 

10 

Ляшенко О.О. Ставлення українців 
до практики 
карантинного 
зонування

http://rb.com.ua/uk/blog-
uk/omnibus-uk/stavlennja-
ukrainciv-do-praktiki-
karantinnogo-zonuvannja/ 

 

0,1 

11 

Ляшенко О.О. 
Електоральні настрої 
українців напередодні 
місцевих виборів 25 
жовтня 2020 р. 

http://rb.com.ua/uk/blog-
uk/omnibus-uk/jelektoralnye-
nastroenija-ukraincev-
nakanune-mestnyh-vyborov-
25-oktjabrja-2020-g-2/ 

 

0,1 

12. 
Ляшенко О.О. 

Закордонні поїздки 
українців у 2020 р. 

http://rb.com.ua/uk/blog-
uk/omnibus-uk/zakordonni-
poizdki-ukrainciv-u-2020-r/ 

 
0,1 

13. 

Ляшенко О.О. 
COVID-19 в Україні: 
оцінка зусиль із 
боротьби з пандемією 

http://rb.com.ua/uk/blog-
uk/omnibus-uk/covid-19-v-
ukraini-ocinka-zusil-iz-
borotbi-z-pandemiieju/ 

 0,1 

14. 
Ляшенко О.О. 

Українці та COVID-19. 
Осінь. 

http://rb.com.ua/uk/blog-
uk/omnibus-uk/ukrainci-ta-
covid-19-osin/

 0,1 

15. 

Ляшенко О.О. 
Електоральні настрої 
українців напередодні 
місцевих виборів 

http://rb.com.ua/uk/blog-
uk/omnibus-uk/elektoralni-
nastroi-ukrainciv-
naperedodni-miscevih-
viboriv/

 0,1 
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16 

Ляшенко О.О. 

Самоідентифікація 
населення України: 
спільне та відмінне 

http://rb.com.ua/uk/blog-
uk/omnibus-
uk/samoidentifikacija-
naselennja-ukraini-spilne-ta-
vidminne/ 

 0,1 

17 

Ляшенко О.О. Прояви 
несправедливого 
ставлення в 
українському 
суспільстві

http://rb.com.ua/uk/blog-
uk/omnibus-uk/projavi-
nespravedlivogo-stavlennja-
v-ukrainskomu-suspilstvi/ 

 0,1 

18 Ляшенко О.О. 

Оцінка українцями 
рівня особистої 
безпеки у першому 
півріччі 2020 р.  
 

http://rb.com.ua/uk/blog-
uk/omnibus-uk/ocinka-
ukraincjami-rivnja-osobistoi-
bezpeki-u-pershomu-
pivrichchi-2020-r/ 

 0,1 

19 Ляшенко О.О. 

Українці в умовах 
карантину: страх 
коронавірусу VS страх 
вакцинації

http://rb.com.ua/blog/ukrainc
y-v-uslovijah-karantina-
strah-koronavirusa-vs-strah-
vakcinacii/

 0,1 

20 Ляшенко О.О. 

Українці в умовах 
карантину: 
коронавірус поруч  
 

http://rb.com.ua/uk/blog-
uk/omnibus-uk/ukrainci-v-
umovah-karantinu-
koronavirus-poruch/ 

 0,1 

21 Ляшенко О.О. 

Відпустка в умовах 
карантину: плани і 
реалії  
 

http://rb.com.ua/uk/blog-
uk/omnibus-uk/vidpustka-v-
umovah-karantinu-plani-i-
realii/

 0,1 

22 Ляшенко О.О. 

Послаблення 
карантину: мрії 
збуваються і не 
збуваються 

http://rb.com.ua/uk/blog-
uk/omnibus-uk/poslablennja-
karantinu-mrii-zbuvajutsja-i-
ne-zbuvajutsja/

 0,1 

23 Ляшенко О.О. 
Українці в умовах 
карантину: плани 
виїзду за кордон  

http://rb.com.ua/uk/blog-
uk/omnibus-uk/ukrainci-v-
umovah-karantinu-plani-
viizdu-za-kordon/ 

 0,1 

24 Ляшенко О.О. 
Коронавірус COVID-
19: друга хвиля  
 

http://rb.com.ua/uk/blog-
uk/omnibus-uk/koronavirus-
covid-19-druga-hvilja/ 

 0,1 

25 Ляшенко О.О. 
Українці в умовах 
карантину: про що 
варто замислитися  

http://rb.com.ua/uk/blog-
uk/omnibus-uk/ukrainci-v-
umovah-karantinu-pro-shho-
varto-zamislitisja/ 

 0,1 
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26 Ляшенко О.О. 
Українці на карантині: 
фінансовий аспект  

 

http://rb.com.ua/uk/blog-
uk/omnibus-uk/ukrainci-na-
karantini-finansovij-aspekt/ 

 0,1 

27 Ляшенко О.О. 

Коронавірус: 
дотримання 
українцями заходів 
індивідуальної безпеки 

http://rb.com.ua/uk/blog-
uk/omnibus-uk/koronavirus-
dotrimannja-ukraincjami-
zahodiv-individualnoi-
bezpeki/ 

 0,1 

28 Ляшенко О.О. 
Оцінка небезпеки 
коронавірусу 
українцями 

http://rb.com.ua/uk/blog-
uk/omnibus-uk/ocinka-
nebezpeki-koronavirusu-
ukraincjami/ 

 0,1 

29 Ляшенко О.О. 

Наслідки карантину: 
економічна криза в 
Україні  
 

http://rb.com.ua/uk/blog-
uk/omnibus-uk/naslidki-
karantinu-ekonomichna-
kriza-v-ukraini/ 

 0,1 

30 

Бушанський В.В. "Бажаю вам 36 і 6". 
Мелодрама, яка може 
перетворитися на 
бойовик

«Країна» 31.03. 
2020 

0,3 

31 
Бушанський В.В. Довіряють, але вже 

не надіються 
«Країна» 17.03. 

2020 0,3 

32 
Бушанський В.В. Зеленський конструює 

перевернутий світ 
хаосу 

«Країна» 04.02. 
2020 0,3 

33 

Єленський В.Є. Interview with Viktor 
Yelenskyi “The war has 
become a serious 
challenge for religious 
actors in Ukraine” by 
Yulia Yurchuk

Baltic Worlds.  Special 
selection. 

2020 
vol. 

XIII:2–3. 
pp. 96-

99. 

0,3 

34 

Кулик В.М. Вибір у часи пандемії: 
що громадяни 
пропонують робити 
державі

Дзеркало тижня: Україна 9.05. 
2020 

0.5 

35 

Кулик В.М. Турботу про економіку 
та національну безпеку 
українці ставлять вище 
за боротьбу з 

Українська правда 23.10. 
2020 

0,2 
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пандемією 

36 

Рябчук М.Ю. Між “П’ємонтом” і 
“Бандерштадтом”. 
Львів як дискурсивна 
конструкція та 
соціологічна 
реальність 

Збруч, 
https://zbruc.eu/node/95953 

1.03. 
2020 

1,0 

37 

Рябчук М.Ю. Інцидент, або Як 
досягати неможливого 
щодня 

Новое время, 
https://nv.ua/ukr/opinion/itali

ya-ukrajina-yak-
organizuvati-ukrajinciv-

ostanni-novini-
50076657.html 

20.03. 
2020 

0,3 

38 

Рябчук М.Ю. Incydent, czyli co nieco 
o codziennych 
możliwościach 
osiągnięcia 
niemożliwego 

Kultura Enter, 
http://kulturaenter.pl/article/e

sej-incydent/ 

nr 2 (93–
94), 
2020 

0,3 

39 

Рябчук М.Ю. Limit, not ban: Ukraine 
treats Russian 
propaganda “like 
pornography” 

Euromaidan Press, 
http://euromaidanpress.com/2

020/04/17/limit-not-ban-
ukraine-treats-russian-

propaganda-like-
pornography/ 

17.04. 
2020 

0,5 

40 

Рябчук М.Ю. Україні 
допомагатимуть тою 
мірою, якою вона на те 
заслуговуватиме 

Газета по-українськи, 
https://gazeta.ua/articles/poglya

d/_ukrayini-dopomagatimut-
toyu-miroyu-yakoyu-vona-na-

te-zaslugovuvatime/964209 

8.05. 
2020 

0,2 

41 

Рябчук М.Ю. ПанДАУмія, або Що 
показали (і що 
приховали) дискусії 
довкола «Дау» Ільї 
Хржановського 

Критика, 
https://krytyka.com/ua/article

s/pandaumiya-dyskusiyi-
dovkola-dau-ilyi-
khrzhanovskoho 

травень 
2020 

1,5 

42 

Рябчук М.Ю. “Більшість українців 
не вважає себе 
європейцями”, розмова 
з О. Левантович

Локальна історія №9, 
2019, 

с. 18-23. 

0.6  

43 Рябчук М.Ю. Дві України: про 
креолів та аборигенів. 
Розмова з Віталієм 
Ляскою. 

Локальна історія, 
https://localhistory.org.ua/lh_

video/pro-dvi-ukrayiny-
mykola-ryabchuk/ 

18.09. 
2020 

0.6 

44 Рябчук М.Ю. Від Малоросії до 
України: українська 
ідентичність у 

Збруч, 
https://zbruc.eu/node/100091 

04.09. 
2020 

0.5 
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тривалому часовому 
вимірі (транскрипт 
лекції) 

45 Рябчук М.Ю. «Скоробагацький 
ренесанс» у 
культурному центрі. 
Розмова з Оксаною 
Каштелян. 

Район. Луцьк, 
https://lutsk.rayon.in.ua/topic

s/7159-mikola-riabchuk 

11.10. 
2020 

0.5 

46 Чорний О.О. Кто второй, после 
Путина, враг Украины 
и как его победить 

Хвиля 
https://hvylya.net/analytics/p
olitics/kto-vtoroj-posle-
putina-vrag-ukrainy-i-kak-
ego-pobedit.html  

15 
березня 
2020 р. 

0,4 

47 Чорний О.О. Одужання Європи від 
коронавірусу та 
моральна гігієна мас-
медіа 
 
 

Дзеркало тижня 
https://dt.ua/internal/oduzhan
nya-yevropi-vid-
koronavirusu-ta-moralna-
gigiyena-mas-media-
344179_.html?fbclid=IwAR2
VXlhW7t6mDHOLoBB2E3
Mm0foU4ijMKNEjyRo0Xx
wAVYVTU5j82l6F1M8  

09 
квітня 
2019 р. 

0,4 

48 

Олександр 
Чорний 

Щодо питання амністії 
у стратегії реінтеграції 
Донбасу 
 

https://zn.ua/ukr/internal/shc
hodo-pitannja-amnistiji-
u-stratehiji-reintehratsiji-
donbasu.html  

07 
серпня 
2020 р 

0,4 

49 

Олександр 
Чорний 

Кто второй, после 
Путина, враг Украины 
и как его победить 

Хвиля 
https://hvylya.net/analyti
cs/politics/kto-vtoroj-
posle-putina-vrag-
ukrainy-i-kak-ego-
pobedit.html  

15 
березня 
2020 р. 

0,4 

50 Шаповал Ю.І. Витискати із себе 
Сталіна означає 
сповідувати свободу 
мислення і скепсис до 
будь-якої влади

День. – (№ 80-81). 
 

30 
квітня 
2020 р. 

0,2 

51 Шаповал Ю.І. Українець і росіянин: у 
чому різниця? 

Вголос // Vgolos.com.ua 8 січня 
 

0,5 

52 Шаповал Ю.І. “Це голос Довженка”. 
Юрій Шаповал про 

справу кінорежисера з 
архівів радянських 

спецслужб

Локальна історія. Журнал 
про минуле і сучасне. 

№ 5. –  
С. 16-21.

 

1,0 

53 Шаповал Ю.І. «Витискати із себе 
Сталіна означає 

День. 
     № 80-81. 

30 
квітня. 

0,2 
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сповідувати свободу 
мислення і скепсис до 
будь-якої влади»

 

54 Шаповал Ю.І. «Если надо – 
повторим!» – суть 
российского подхода к 
Победе в одном 
предложении

Радіо Свобода 
https://www.radiosvoboda.or

g/a/30565689.html 
 

 0,5 

55 Шаповал Ю.І. «Вся путінська 
словесна амальґама 

покликана виправдати 
його сучасну 

аґресивну і брехливу 
політику»

      День. –  
    № 115. 

 

23 червня 0,3 

56 Шаповал Ю.І. Богдан Осадчук: 100 
років несамотності 

День. 
           № 145. 

4 серпня 0,5 

57 Шаповал Ю.І. «Сили слід шукати у 
формуванні 

громадянського 
суспільства, у вивченні 

досвіду нормальних 
країн»

День. - 
         № 157-158. 

 

21-22 
серпня 

0,2 

58 Шаповал Ю.І. Рефлекс Павлова День. – 
         № 181-182. 

26-26 
вересня 

0,3 
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XVIІІ. Заключна частина 
Основні труднощі та недоліки в організації досліджень та впровадження, пропозиції 

щодо їх усунення.  
Основні труднощі: 
1. Відсутність матеріальних стимулів до активізації наукової діяльності, як результат 

бюджетних обмежень на фінансування науки; 
2. Недостатній рівень координації наукової діяльності як в НАНУ, так і на 

міжнародному рівні; 
3. Обмежений доступ до інформаційних ресурсів  про стан розвитку світової   

політичної науки (відсутність коштів на передоплату провідних політолгічних видань та 
монографій, виданих у західних країнах, брак  інформації про наукові заходи, які 
відбуваються в Україні та за її межами, відсутність коштів для участі у них; 

4. Застаріла система трудових взаємин між адміністрацією наукової установи та 
науковими працівниками, фактичне збереження радянського пакету нормативних документів, 
якими регулюється наукова діяльність. 

Пропозиції щодо поліпшення організації і впровадження досліджень:  
1. Впровадження у систему НАНУ практики укладання контрактів з дослідниками на 

час виконання наукових тем заміcть обрання на посади за конкурсом. 
2. Забезпечення фінансування наукових відряджень співробітників (участь у 

конференціях, симпозіумах, робота в архівах, ознайомлення з досвідом роботи наукових 
центрів та установ в Україні і поза її межами);  

3. Розширення автономії наукових установ у використанні коштів спецфонду; 
4. Запровадження заходів державної підтримки науково-видавничої діяльності; 

5. Організаційно-правове стимулювання міжінститутських науково-дослідних робіт,  
для реалізації принципу міждисциплінарності у наувих дослідженнях; 

6. Відмова від вимоги обов’язкового працевлаштування в установах випускників 
аспірантури та докторантури, оскільки неможливість її виконання змушує відмовлятися від 
набору аспірантів та докторантів, чим утворюється загроза зменшення загальнонаціонального 
кадрового потенціалу науки; 

7. Врахування специфіки установ НАН України при формуванні нормативно-правової 
бази, що регулює процес підготовки наукових кадрів;  

8. Скасування норми про обов’язкове табелювання робочого часу окремим групам 
наукових співробітників (іногороднім, тим, хто перебуває у тривалих відрядженнях за 
власний рахунок або за рахунок сторони, що приймає тощо);  

9. Розробка і запровадження правової легалізації дистанційного виконання науковцями 
своїх обов’язків, системи оплати роботи, виконаної у межах цільових проектів, по їх 
завершенню, а не протягом її виконання, аби уникати ситуацій, коли вже оплачені матеріали 
дослідження не відповідають поставленим завданням; доцільно дозволити науковим 
установам, відповідальним за такі проекти, створювати депозитарій коштів на час їх 
виконання і використовувати його по завершенню роботи. 

10. Внесення змін до порядку фінансування і звітності за цільовими проектами: 
- створити можливість акумулювання коштів по фонду заробітної плати до 

завершення проекту і виплачувати їх виконавцям після подання роботи. Помісячна оплата не 
дає можливості контролювати якість наукової продукції, не стимулює до її вчасної здачі. 

-  скасувати проміжне звітування за однорічними цільовими проектами, оскільки 
здобути скільки-небудь відчутний результат за  першу половину однорічного терміну (в 
реалії він ще менший) неможливо. 
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11. Під час державної атестації наукових установ було помічено, що певні форми 
оцінювання можуть негативно вплинути на подальший розвиток наукових досліджень. 
Зокрема, акцентування надмірної уваги на циттування наукових робіт і публікації їх у 
виданнях, що належать до міжнародних баз даних спонукатиме науковців до написання 
невеликих текстів на кшталт журнальних статей або тез, при цьому робота над 
монографічними дослідженнями, у яких викладається нове наукове знання концептуального і 
теоретичного рівня, буде видаватися недоцільною. Викликає подив, що при оцінці наукових 
установ левова частка уваги зверталася на прикладні дослідження, при цьому фундаментальні 
розробки майже повністю випали з поля зору Міністерства. Недоцільною є практика, коли 
експертами з оцінки наукових установ виступають науковці-освітяни. Їхні висновки 
відповідають критеріям, встановленим для вищих навчальних закладів, чиї функції полягають 
не у здобутті нового наукового знання, а у донесенні вже здобутого знання до студентів. 

 

 

Директор               ______________О.О. Рафальський 

 

Вчений секретар      В.О. Перевезій 

 

Головний бухгалтер     І.Г. Маркова 



 

 

ФОРМА V-1 
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса 

Окремі чисельні показники співпраці 
з вищими навчальними закладами і установами 

Міністерства освіти і науки України (МОН України) 

1.  Кількість договорів про співробітництво, які були укладені між науковою 
установою та вищими навчальними закладами: 
загальна їх кількість на 31.12.20 6
  

 (назва  договору  ( - ів) ,  які  укладені  у  звітному  році)  

2.  Кількість створених спільно з вищими навчальними закладами: 

 філій кафедр 

загальна їх кількість на 31.12.20
створених у звітному році
__________________________________________________________________ 

(назва вищого навчального закладу та філії кафедри, створеної у звітному році) 

 факультетів 

загальна їх кількість на 31.12.20
створених у звітному році
__________________________________________________________________ 

(назва вищого навчального закладу та факультету або його філії, створених у звітному році)

 лабораторій 

загальна їх кількість на 31.12.120
створених у звітному році

 (назва вищого навчального закладу та лабораторії, створеної у звітному році) 

 інших спільних структур (інститутів, центрів, осередків тощо) 

загальна їх кількість на 31.12.20
створених у звітному році
__________________________________________________________________ 

(назва вищого навчального закладу та спільної структури, створеної у звітному році) 
3.  Кількість студентів закладів вищої освіти, які у 2019/2020 навчальному році 

проходили магістерську підготовку у спільних науково-навчальних 
структурах, що функціонують на базі наукової установи та зазначені у п. 2 
цієї таблиці 

 

Кількість студентів закладів вищої освіти, які у 2020/2021 навчальному році 
проходять магістерську підготовку у спільних науково-навчальних 
структурах, що функціонують на базі наукової установи та зазначені у п. 2 
цієї таблиці 

 

4.  Кількість наукових тем і проектів, які у звітному році розроблялись 
спільно з вченими-освітянами 

 

5.  Кількість вчених наукової установи, які у звітному році працювали 
викладачами в системі освіти, всього 

14     
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у тому числі:  академіків НАН України  
 членів-кореспондентів НАН України  
очолюють:  кафедри  
 факультети  

6 Кількість вчених-освітян, які у звітному році входили до складу 
спеціалізованої вченої ради при науковій установі 

9 

7 Кількість вчених наукової установи, які у звітному році входили до 
спеціалізованих рад при закладах вищої освіти 

10  

8 Кількість студентів, які у звітному році виконували в науковій установі 
дипломні роботи 

 

9 Кількість студентів, які у звітному році проходили практику в науковій 
установі 

32 

10 Кількість фахівців з повною вищою освітою, які прийняті на роботу 
у звітному році: 

2 

 з них у шкільні роки займалися в гуртках Малої академії наук 
учнівської молоді 

 

11 Кількість опублікованих спільно з освітянами у звітному році монографій 6 
12 Кількість опублікованих у звітному році: 

 підручників для вищої та 
 

  середньої школи  
 навчальних посібників для вищої та  
  середньої школи  

13 Кількість наукових співробітників і викладачів закладів вищої освіти і 
установ МОН, які у звітному році підвищували кваліфікацію у науковій 
установі 

 

14 Кількість аспірантів-цільовиків та  
докторантів, які у звітному році проходили підготовку в науковій установі 
за направленням закладу вищої освіти, установи МОН  

 

15 Кількість аспірантів та здобувачів кандидатського ступеня з закладів вищої 
освіти та установ МОН, прикріплених 
у звітному році до наукової установи для підготовки та складання 
кандидатського іспиту зі спеціальності 

 

16 Кількість дисертаційних робіт науковців-освітян, захищених у звітному році 
на спеціалізованій вченій раді при науковій установі, всього 

 

у тому числі:  на здобуття докторського ступеня  
 на здобуття кандидатського ступеня  
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Дані щодо обліку нематеріальних активів 
 

№/№ Показник Винаходи Корисні 
моделі

Торговель-
ні марки 

Промислові  
зразки 

Сорти 
рослин 

Інше 
(вказати)

Всього 

1. Кількість об’єктів права 
інтелектуальної  влас-
ності, майнові права на 
які відображені в балансі 
як нематеріальні активи 

       

2. в тому числі в 2019 р. немає немає немає немає немає немає немає
 

 Показник Комп’ютер-
ні програми

Бази даних 

3. Кількість комп’ютерних програм, баз даних, майнові права на які 
відображені в балансі як нематеріальні активи

немає 1 (сайт 
Інституту)

4. в тому числі в 2019 р. немає 1
5 Кількість комп’ютерних програм, баз даних (відображених та 

невідображених в балансі), на які установою отримано виключні 
майнові права (не право використання) та які підлягають обліку як 
нематеріальні активи 

немає немає

6. в тому числі в 2019 р. немає немає
7. з них – права на які отримано від іноземних організацій немає немає

 

 
Головний бухгалтер  ______________  (Маркова І.Г.) 
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Форма VIII-1 

Загальні показники друкованої продукції установи 

Монографії 

Підручники, 
навчальні 
посібники, 
кількість 

Довідники, 
науково-

популярна 
література,
кількість 

Опубліковані 
брошури, 

рекомендації, 
методики, 
кількість 

Статті, кількість 

Тези, 
кількість Кількість 

Обсяг
(обл.-
вид. 
арк.) 

у вітчизняних 
виданнях 

у зарубіжних 
виданнях 

у препринтах

у наукових фахових 
журналах 

(вітчизняних і 
зарубіжних), що 
входять до між-

народних баз даних
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

15 309 1   141 24  94  

Форма VIII-2 
Показники книжкових видань установи 

Видавництво 
«Наукова думка» 

Видавничий дім 
«Академперіодика» 

Інші видавництва Поза видавництвами Зарубіжні видавництва 

кількість
обсяг 

(обл.-вид. 
арк.) 

кількість 
обсяг  

(обл.-вид. 
арк.) 

кількість
обсяг  

(обл.-вид. 
арк.) 

кількість
обсяг  

(обл.-вид. 
арк.) 

кількість
обсяг  

(обл.-вид. 
арк.) 

    14 267,5   2 54,5 

Форма VIII-3 

Показники книжкових видань, надрукованих поза видавництвами (відомча література) 

Вид видання Кількість назв Обсяг, обл.-вид. арк.. 

Монографії   

Збірники наукових праць    

Препринти   
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ФОРМА VIII-4  

Публікації установи у виданнях, які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних (Scopus або WoS) за 2020 рік 
 

 
Вид 

публікації 

 
Публікація 

Код 
бюджетної 
програми, в 
межах якої 

підготовлена 
публікація 

 
Наукометрична 

база даних, в 
якій 

проіндексовано 
журнал 

 
Квартіль 

наукового 
журналу (Q) 
для статей 

 
Адреса публікації 

Зазначити 
вид 

публікації 
(монографія, 
підручник, 

збірник 
наукових 

праць, 
науково-

популярне 
видання, 

стаття тощо) 

Вказати авторів 
та назву 

публікації мовою 
оригіналу 

Зазначити код 
бюджетної 
програми 
(КПКВК 
6541030, 
6541140, 
6541230) 

Зазначити назву 
наукометричної 

бази даних 
(Scopus або WoS) 

Зазначити 
квартіль 
(Q1/Q2, 
Q3/Q4)) 

наукового 
журналу, 

визначений 
відповідною 
базою даних 

(за 
наявності) 

Вказати адресу (DOI або URL) публікації в інтернеті 

Стаття у  
журналі  

Yelenskyi, Viktor 
(2020) "The 
Resurrection of 
Jewish Religion at 
the Turn of the 
20th and 21st 
Centuries: The 
Case of Ukraine," 
Occasional Papers 
on Religion in 
Eastern Europe: 
Vol. 40: Iss. 6, 
Article 7, 54-92. 

6541030 Web of Science  https://digitalcommons.georgefox.edu/ree/vol40/iss6/7 
ISSN: 1069-4781 

 
Стаття 

 
Шаповал Ю.І. 

Учасник і 
літописець 
Української 
революції: Павло 

 
6541030 

- 

 
WoS 

 
Український 
історичний 

журнал, 

 
- 

 
 

http://resource.history.org.ua/cgi-
bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EJRN&P21DBN=EJRN&S21STN=1&S21REF= 

10&S21FMT=njuu_all&C21COM 
=S&S21CNR=20&S21P01= 
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Христюк (до 130-
річчя з дня 
народження) 

2020, № 2 0&S21P02=0&S21COLORTERMS= 
0&S21P03=I=&S21STR=journal/2020/2 

 
Стаття  

 
Шаповал Ю.І. 

Українське 
суспільство у 

2014–2020 рр.: 
проблеми 
політики 

декомунізації 

 
6541030 

WoS 
 

Український 
історичний 

журнал, 
2020, № 4 

 
- 

 
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN= 

EJRN&P21DBN=EJRN&S21STN= 
1&S21REF=10&S21FMT=njuu_ 

all&C21COM=S&S21CNR= 
20&S21P01=0&S21P02= 

0&S21COLORTERMS=0&S21P03=I=&S21STR=journal/2020/4 

 
Стаття  

 
Туров І.В. 

 
Hasidism: 

Ukrainian Origins 
and the World 

Context 
 

 
6541030 

WoS 
 

OCCASIONAL 
PAPERS ON 

RELIGION IN 
EASTERN 
EUROPE 

OCTOBER 2020, 
Volume 40, Issue 
8

  

Стаття Солдатенко В.Ф. 
Рецензія: 

Машкевич С. 
Киев 1917 – 

1920: Прощание 
с империей 

6541030 WoS 
 

Український 
історичний 

журнал 
2020. № 1. С. 196 –
202. 0,7 др. арк. 

 http://resource.history.org.ua/cgi-
bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EJRN&P21DBN= 
EJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=ASP_ 
meta&C21COM=S&S21CNR= 
20&S21P01=0&S21P02=0&S21COLORTERMS= 
0&S21P03=IDP=&S21STR=UIJ_2020_1_17 
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ФОРМА ІХ-1 

 

Статистичні дані щодо міжнародного співробітництва 

Назва установи, що звітує: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України 
 

 
Проводилась 

робота по 
темах 

 
Виїзди за 
кордон 

 
Прийнято 

закордонних 
вчених та 

спеціалістів

 
Прямі зв’язки з 
закордонними 

партнерами 
(кількість) 

 
Участь у роботі 

міжнародних 
конференцій, 
симпозіумів, 

семінарів тощо 

 
Участь у 
роботі 
міжна-
родних 
органі-
зацій, 
комісій, 
редакцій 
тощо 

 
 
Лекційна 
діяльність за 
кордоном 

                      
Міжнародні 
відзнаки 
українських 
учених 

 

За
га

ль
на

 к
іл

ьк
іс

ть
 

П
оч

ат
о 

в 
20

20
 р

. 

За
га

ль
на

 к
іл

ьк
іс

ть
 

ви
їз

ді
в 

За
га

ль
на

 к
іл

ьк
іс

ть
 

ос
іб

 

За
га

ль
на

 к
іл

ьк
іс

ть
 

У
го

ди
 

С
пі

ль
ні

  л
аб

ор
ат

ор
ії 

С
пі

ль
ні

 г
ру

пи
 

За
 к

ор
до

но
м

 

Н
а 

те
ри

то
рі

ї У
кр

аї
ни

 

 
За

га
ль

на
 к

іл
ьк

іс
ть

 

За
га

ль
на

 к
іл

ьк
іс

ть
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 

13 

  7 5 3 5   17 42 18 
9 

 

 
 
 
 
,  
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ФОРМА ІХ-2 
Відомості про гранти міжнародних та зарубіжних організацій 

Подано в 2019 році
Джерело фінансування 

(назва конкурсу та 
програми українською 
та англійською мовами 

відповідно до 
оригінальної мови) 

Назва 
заявки 

 
 

Керівник 
проекту від 

установи 
 
 

Керівник про 
екту від іншої 

установи 
(якщо є), в 
тому числі 
зарубіжний

Установи-партнери, 
в тому числі 

зарубіжні 
 

Тривалість 
проекту (роки, 

місяці) 
 

 

      

Виконується 

Джерело  
фінансування  
(назва українською  
та англійською 
мовами) 

 

Назва проекту  
(українською та  
англійською  
мовами), його  
тривалість  
(роки, місяці) 

Керівник  
проекту від  
установи  

 

Координатор  
проекту  

 

Установи-партнери, 
в тому числі 
зарубіжні 

 

Загальна сума  
фінансування  
(у відповідній  
валюті) для  
установи 

 

Сума фінан 
сування в  
2019 році 
(грн) (за 
можливості) 
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ФОРМА ІХ-3 
Дані щодо тематики співробітництва з зарубіжними партнерами 

 

Країна-
партнер 
(за 
алфавітом) 

Установа-
партнер 

Тема співробітництва Документ, в рамках 
якого здійснюється 
співробітництво, 
термін його дії 

Практичні результати та публікації 

Польща Інститут 
політичних 
наук ПАН 

Компоративні дослідження 
процесів політичних 
трансформацій в країнах 
Центральної і Східної Європи

Угода про 
співробітництво 

 

ФОРМА ІХ-4 
Відомості про чинні угоди (договори) з іноземними партнерами 

№ Країна Установа 
НАН України 

 

Установа-партнер 
(укр. та англ. мовами)

Назва документа 
(укр. та англ. мовами) 

 

Термін дії Результати 

1 Республіка 
Польща 

Інститут політичних і 
етнонаціональних 
досліджень ім. І.Ф. 

Кураса НАН України 

Інститут політичних 
досліджень 

Польської академії 
наук 

Угода про наукову 
співпрацю 

18.05.2018- 
18.05.2023 

Проведено спільну 
міжнародну 

наукову 
конференцію у 

Варшаві
2 РФ Інститут політичних і 

етнонаціональних 
досліджень ім. І.Ф. 

Кураса НАН України

Інститут 
словянознавства РАН

Договір про наукову 
співпрацю 

21.06.2006- 
до моменту 

розірвання однією 
зі сторін

 

3 Молдова Інститут політичних і 
етнонаціональних 
досліджень ім. І.Ф. 

Кураса НАН України

Інститут філософії, 
соціології і 

політичних наук АН 
Молдови

Договір про наукову 
співпрацю 

06.12.2007- до 
моменту 

розірвання однією 
зі сторін 

 

4 Киргизстан Інститут політичних і 
етнонаціональних 
досліджень ім. І.Ф. 

Кураса НАН України 

Киргизько-
російський 

словянський 
університет ім. Б.М. 

Єльцина

Договір про наукову 
співпрацю 

10.10.2012-  
до моменту 

розірвання однією 
зі сторін 
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Форма XIІІ-1 
Д О В І Д К А 

про чисельний і віковий склад наукових працівників 
               Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.Кураса НАН України  

 
№№ 
п/п 

 
Найменування показників 

Одиниця 
вимірю-
вання 

Всього 
по 

комплексу

У тому числі:
Інститут   дослідно-

виробнича база 
(ДЗ, ЕВ, НТЦ)

1 2 3 4 5 6

1.  Загальна чисельність працівників за 
основним місцем роботи (без сумісників) на 
31.12.2020 р. 
у т.ч. жінок 
 

чол.  
78/38 

  

2. Чисельність наукових працівників (без 
сумісників) за контрольним списком на 
кінець року (у т.ч. жінок) 
 

чол. 
% до п.1 

47/13 
% 60 

  

3. Середній вік наукових працівників 
 

середн. вік 
сума років/чол 

     52 
2452/47 

  

 з   н и х   
а/. за  ступенем: 

    

3.1 доктора наук (без членів НАН України) 
 

середн. вік 
сума років/чол 

    58 
1217/21 

  

3.2 кандидата наук середн. вік 
сума років/чол 

    45 
895/20 

  

 б/. за посадами: 
 

    

3.3 науково-керівний склад середн. вік 
сума років/чол 

     63       
563/9 

  

 в т.ч. зав.відділами середн. вік 
сума років/чол 

     64   
318/5 

  

3.4 головні наукові співробітники середн. вік 
сума років/чол 

     62            
308/5  

  

3.5 провідні наукові співробітники середн. вік 
сума років/чол 

    55    
603/11 

  

3.6 старші наукові співробітники середн. вік 
сума років/чол 

     49  
395/8 

  

3.7 наукові співробітники середн. вік 
сума років/чол 

     41  
285/7 

  

3.8 молодші наукові співробітники середн. вік 
сума років/чол 

     43  
298/7    

  

3.9 інші наукові співробітники 
(головні,провідні і інш.спеціалісти) 

середн. вік 
сума років/чол 

     -   

 
 

                     Директор                                                                             О. О. Рафальський                                                                          
                               
              Начальник відділу кадрів                                                                  Л.І.Полярна 
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ФОРМА XIІІ-2 

Окремі чисельні показники, 
що характеризують стан роботи з молодими науковцями в 

Інституті політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф,Кураса  
(назва  установи  НАН  України)  

1. Кількість молодих учених-стипендіатів Президента України  2 

 та НАН України, які працюють у науковій установі 2 

2 Кількість молодих учених (віком до 35 років), які у звітному році 
отримували засновані в науковій установі премії чи стипендії імені 
видатних учених-колишніх її співробітників  

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(вказати  назву  премії  чи  стипенді ї  та  ї ї  розмір )  

3 Кількість молодих учених (віком до 35 років), які у звітному році 
стали лауреатами премій за досягнуті творчі здобутки (крім 
вищезазначених)  

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(вказати  назву  премії)  

4. Кількість молодих учених (віком до 35 років), які у звітному році 
отримали інші форми адресної підтримки (що не включалися до 
вищезазначених)  

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(вказати  назву  форми  адресної  підтримки)  

5. Наявність у науковій установі функціонуючої ради молодих учених і 
спеціалістів та 

немає 

постійно діючої комісії по роботі з молоддю при вченій раді немає

6. Кількість проведених організаційних заходів, спрямованих на 
активізацію роботи з науковою молоддю в установі (школи, 
конференції молодих вчених тощо)  

З метою підвищення професійного рівня молодих учених у звітному році 
продовжено практику проведення методологічних семінарів, під час яких 
наукова молодь має можливість ознайомлюватися з найновішими методами 
наукових досліджень у галузі політичних наук. 
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ФОРМА	XIII‐3	
ПОКАЗНИКИ 	ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 	МОЛОДИМИ	ВЧЕНИМИ	 (за станом на 31.12.2020)	

Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.Кураса НАН України 
Законом України від 26.11.2015 № 848 «Про наукову і науково-технічну діяльність» визначено, що «молодий 

вчений – вчений віком до 35 років, який має вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня, або 
вчений віком до 40 років, який має науковий ступінь доктора наук або навчається в докторантурі». 

Молоді вчені за посадами 
Разом мо-

лодих учених, 
які обіймають 
зазначені 
посади 

З них 

Науково-
керівний 
персонал 

Головні 
наукові 
співробіт-

ники 

Провідні 
наукові 
співробіт-

ники 

Старші 
наукові 
співробіт-

ники 

Наукові 
співробіт-

ники 

Молодші 
наукові 
співробіт-

ники 

Головні, 
провідні 

інженери та 
інші головні й 

провідні 
професіонали 

Докторанти докторів 
наук кандидатів наук без ступеня 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

- - - 1 2 1 - - 4 - 4 - 

Список молодих учених віком  40 років, які	мають	науковий	ступінь	доктора	наук	або	навчаються	в	докторантурі 

Прізвище, ім’я, по батькові Дата народження 
(день/місяць/рік) 

Наукова ступінь /  
навчання в докторантурі 

   
 

Зауваження щодо заповнення форми: 
1.Статистичні дані подаються лише для молодих учених, які працюють за основним місцем роботи 
2.У звітному 2020 р. вік молодого вченого: 

– «до 35 років» для тих, у кого дата народження починається з 1 січня 1986 р.; 
– «до 40 років» для тих, у кого дата народження починається з 1 січня 1981 р. 

3. Сума чисел у колонках 1-8 має дорівнювати числу в колонці 9, а також сумі чисел у колонках 10-12. 
4. Установи подвійного підпорядкування подають статистичні дані щодо молодих учених, які фінансуються з бюджету НАН України. 
 

                           Начальник в/к                                             Л.Полярна 
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Форма ХІІІ-4 

 
Склад працівників 

Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса  НАН України 
                                                               за категоріями та освітньо-кваліфікаційним рівнем                                                  2020 р. 

С
пи

ск
ов

а 
чи

се
ль

ні
ст

ь 
пр

ац
ів

ни
кі

в 

З них 

За категоріями За освітньо-кваліфікаційним рівнем 
ке

рі
вн

ик
и 

пр
оф

ес
іо

на
ли

 

ф
ах

ів
ці

 

те
хн

іч
ні

 с
лу

ж
бо

вц
і 

кв
ал

іф
ік

ов
ан

і р
об

іт
ни

ки
 

ро
бі

тн
ик

и 
на

йп
ро

ст
іш

их
 

пр
оф

ес
ій

 

м
аг

іс
тр

и 

сп
ец

іа
лі

ст
и 

ба
ка

ла
вр

и 

м
ол

од
ш

і с
пе

ці
ал

іс
ти

 

кв
ал

іф
ік

ов
ан

і р
об

іт
ни

ки
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

78 15 43 3 1 2 14      5 51 3 1 2 

 
Примітки: 1. Розподіл працівників за категоріями здійснюється згідно з посадами (професіями) відповідно до Класифікатора професій 
                      ДК003: 2010. 
                   2. Сума показників у колонках 2 – 7 має дорівнювати показнику у колонці 1. 
                   3. Розподіл працівників за освітньо-кваліфікаційним рівнем здійснюється згідно з документами про освіту (професійну  
                       підготовку). Працівники, які до набрання чинності Законом України «Про освіту» (23.06.1991 р.) здобули повну вищу освіту,  
                      відносяться до освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, а ті, які здобули середню спеціальну освіту – до освітньо- 
                      кваліфікаційного рівня бакалавра. 
                   4. Сума показників у колонках 8 – 12 може бути меншою за показник у колонці 1 за рахунок працівників, які не мають  
                       спеціальної (професійної) освіти. 
 
                   Керівник установи                                                              О. О. Рафальський                                                                    
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Президія Національної академії наук України 
Відділ наукових і керівних кадрів 
252601, Київ 30, вул.Володимирська,54 
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.Кураса НАНУ 
                                установа, яка представляє звіт 
   01011, м.Київ , вул.генерала Алмазова, 8                                                          
                                                                                                                           

ЗВІТ ПРО ЧИСЕЛЬНІСТЬ, СКЛАД ТА ПЛИННІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ, 
ЯКІ ЗАЙМАЮТЬ ПОСАДИ КЕРІВНИКІВ ТА СПЕЦІАЛІСТІВ 

ЗА 2020 рік 
 

 
 

 
 
 

Назва        посади 

Всього 
працівників 
спискового 
складу, які 
вважаються 

на 
основній 

роботі 

За віком За освітою  
 

З гр.1- 
жінок 

 
Прийня

то 
в 

звітном
у 

році 
пра- 

цівників 

 
Вибуло 

в 
звітном

у 
році 
пра- 

цівників 

 
З гр.1 – 

кандидаті
в 

наук 

 
З 

гр.1-  
докто
-рів 
наук 

Працю-
ють за 

контракт
ом або 

строкови
м 

договоро
м за 

основни
м 

місцем 
роботи 

 
до 
35 

рокі
в 

 
50 

років і 
старші 

 
з них  

пенсійног
о 

віку 

 
 

вища 

 
середня 
спеці- 
альна 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 Разом 

працівників, які займають 
посади керівників та 

професіоналів 

78 6 16 38 57 21 38 4 7 20 24 2 

 в т.ч. керівників   
 з них:   
02 Науково-керівний 9      - - 7 9 - 2 1 - 1 8 1 
   
03 директор 1 - - 1 1 - - - - - 1 - 
04 їх заступники 1 - 1 - 1 - - - - - - - 
05 Др.головні спеціалісти  1 - - 1 - 1 1 - - - - - 
06 Заст.дир.по науковій роботі 2 - - 2 2 - - - - - 2 - 
07 Учений секретар 1 - - - 1 - - - - 1 - - 
08 Зав.відділами  5 - - 4 5 - 2 - - - 5 1 
12  Кер.АУП і їх заступники 1 - - 1 - 1 - - - - - - 
13 інженери 2 - - 2 2 - 1 - - - - - 
14  Гол.бухгалтер 1 - 1 - 1 - 1 1 1 - - - 
16 Др.керівники 3 - 1 1 2 1 3 - - - - - 
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Назва        посади 

Всього 
працівників 
спискового 
складу, які 
вважаються 

на 
основній 

роботі 

За віком За освітою  
 

З гр.1- 
жінок 

 
Прийня

то 
в 

звітном
у 

році 
пра- 

цівників 

 
Вибуло 

в 
звітном

у 
році 
пра- 

цівників 

 
З гр.1 – 

кандидаті
в 

наук 

 
З 

гр.1-  
докто
-рів 
наук 

Працю
-ють за 
контра
к-том 

за 
основн

им 
місцем 
роботи 

 
до 
35 

рокі
в 

 
50 

років і 
старші 

 
з них  

пенсійног
о 

віку 

 
 

вища 

 
середня 
спеці- 
альна 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 в т.ч. професіоналів, 

фахівців, 
            

         технічних службовців   
 з них:   
19 Головні н.с. 5 - 3 2 5 - 1 - 2 - 5 - 
20 Провідні н.с. 11 - 3 5 11 - 2 - - 4 7 - 
21 Старші н.с.  8 1 2 2 8 - 2 1 1 4 4 - 
22 Наукові с. 7 2 2 1 7 - 3 1 - 6 - - 
23 Молодші н.с. 7 1 1 - 7 - 4 - 1 5 - - 
27 Др.спеціалісти 4 2 - 1 3 1 4 - - - - - 
31 Др.спеціалісти - - - - - - - - 1 - - - 
38 Спеціалісти АУП 16 - 2 14 - 16 12 1 2 - - - 
41 Провідний бухгалтер 2 - - 1 1 1 2 - - - - - 
 Докторів 24 - 6 14 24 - 4 1 1 - 24 2 
 Кандидатів 20 4 3 1 20 - 7 1 1 20 - - 

 
Довідка: Чисельність ВСІХ працівників спискового складу (за основним місцем роботи) на 31 грудня 2020 року      78         чоловік. 
 
„ 14 „      грудня     2020 р. 
 
                                                                                                                                                              Керівник                                       О.0.Рафальський                                      
Полярна Л.І.  285-61-59                                                                                   
Прізвище виконавця та № телефону 
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Список наукових працівників, 

прийнятих на роботу та звільнених у звітному році. 
 

                                 Зараховано наукових співробітників в 2020 р. 
 
           Кияницю Леоніда  Леонідовича         -  н. с. 
           Єленського Віктора Євгеновича         -  ст.н.с.  
           Коцура Віталія Вікторовича                -  ст.н.с.  (0,5 ст. за сумісництвом) 
           Рафальського Олега Олексійовича     -  гол.н.с. (0,5 ст. за сумісництвом) 
  
                      
                                Звільнено наукових співробітників в 2020 р. 
 
            Зарембу Олександра  Верленовича         -  мол.н.с.                   
            Бушанського Валентина Вікторовича    -  гол.н.с. 
            Коцура Віталія Вікторовича                    -  ст.н.с. 
 
 
  
                       
 
 
                        Начальник від.кадрів                                            Л.Полярна     
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КОНТРОЛЬНИЙ СПИСОК  НАУКОВИХ  СПІВРОБІТНИКІВ 
    ІНСТИТУТУ ПОЛІТИЧНИХ  І ЕТНОНАЦІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ім.І.Ф.КУРАСА  НАН                                
                                                                                               УКРАЇНИ                                                                2020 р. 
 

№ 
п/п 

Прізвище, 
ім’я та по-батькові 

Рік народ-
ження 

Посада Вчений 
ступінь 

Вчене звання Шифр та 
наймену-

вання 
спеціаль-
ності, по 
котрій 
зараз 

працює 

Дата 
останнього 

обрання (після 
обрання чи 

атестації або 
призна-чення) 

Керів-
ництво 

аспіранта 
ми та 

здобува-
чами 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Рафальський  

Олег Олексійович 
 

  21.10.1959   
директор 

 
д.іст.н. 

доцент 
професор 
чл.-кор. 

НАН 
України

 
23.00.05 

Нак.№ 20-к        
від 22.10.20 р. 

 2. Майборода                        
Олександр Микитович  

 
06.09.1945 

заст.директ 
з наук. 
роботи 

д.і.н. ст.н.с., 
професор 
чл.-кор. 

НАН 
України

23.00.05 Нак.№ 5-к від 
12.03.20 р.  

 

 

3. Шайгородський                  
Юрій Жанович 

01.01.1960 заст.директ 
з наук. 
роботи

д.п.н.  ст.н.с., 
професор 

23.00.01 Нак.№ 15-к 
від 21.07.20 р. 

1 аспірант 

 4. Перевезій                            
Віталій Олександрович  

 
09.10.1972 

учений 
секретар 

к.і.н. доцент 23.00.02 Нак.№ 5-к   
від  12.03.20 р.
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ВІДДІЛ СОЦІАЛЬНО- ПОЛІТИЧНОЇ ІСТОРІЇ 

 

5. Кармазіна                           
Марія Степанівна  

06.05.1959 зав. 
відділом

д.п.н. доцент 
профес.

23.00.01 Нак.№ 11-к 
від 24.06.20 р.

1 аспірант 

6. Бевз  
Тетяна Анатоліїіна     

12.04.1965 гол..н.с. д.і.н. доцент, 
професор

23.00.01 Нак.№ 11-к 
від 24.06.20 р. 

 

7. Солдатенко 
Валерій Федорович 

13.04.1946  гол.н.с. . д.і.н. профес.  чл.-
кор. НАН 
України  

 
23.00.01

Нак.№ 28-к  
від 28.12.19 р. 

контракт 

 
 
 

8. Самчук Зореслав 
Федорович

09.03.1965 гол.н.с. д.філос.н.
,

ст.н.с. 23.00.02 Нак.№ 11-к 
від 24.06.20 р.

1 аспірант 

9. Яремчук                             
В’ячеслав Дмитрович 

05.05.1959 пр.н.с.    д.п.н. доцент 23.00.01 Нак.№ 11-к 
від 24.06.20 р.

 
 

10. Зорич                                  
Оксана Остапівна 

30.06.1985 ст.н.с. к.п.н. - 23.00.01 Нак.№ 11-к 
від 24.06.20 р..

 

11. Горбатюк 
Микола Володимирович 

22.05.1980 ст.н.с. к.і.н. ст.н.с. 23.00.01 Нак.№ 11-к 
від 24.06.20 р. 

 

12. Ясінська Аліна Юріївна 02.10.1991 н.с. к.п.н. - 23.00.01 Нак.№ 11-к 
від 24.06.20 р. 

 

 

ВІДДІЛ ТЕОРЕТИЧНИХ ТА ПРИКЛАДНИХ ПРОБЛЕМ ПОЛІТОЛОГІЇ
13. Зеленько 

Галина Іванівна 
05.10.1971 зав.від. д.п.н. доцент 

професор
23.00.02 Нак.№ 11-к 

від 24.06.20 р.
2 

аспіранта 
14. Кондратенко                       

Олег Юрійоввич 
02.08.1979 пр.н.с. д.п.н. доцент ор 23.00.02 Нак.№ 26-к 

від 12.12.19 р.
 
 

15 Ляшенко 
Тетяна Михайлівна 

18.04.1969 пр.н.с. д.п.н. - 23.00.02 Нак.№ 11-к 
від 24.06.20 р.

 

16. Балабан 
Ростислав Валерійович 

20.11.1972 пр.н.с. к.п.н. - 23.00.02 Нак.№ 22-к 
від 30.10.19 р.
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17. 
 

Кононенко 
Наталія Вікторівна 

15.09.1971 ст..н.с. к.п.н. - 23.00.02 Нак.№ 22-к 
від 30.10.19 р.

 
 

18. Кияниця 
Леонід Леонідович 

27.09.1988 н.с. к.п.н. - 23.00.02 Нак.№ 2-к від 
30.01.20 р.

 

19. Щербенко  
Едуард Васильович  

18.05.1968 н.с. к.ф.н. - 23.00.02 Нак.№ 11-к 
від 24.06.20 р.

 

20. Мачуський                        
Валерій Валерійович  

01.06.1981 мол.н.с. к.пед.н. - 23.00.02 Нак.№ 11-к 
від 24.06.20 р.

 

21. Брехаря  
Світлана Григорівна 

05.04.1977 0,5 м.н.с. к.п.н. – 23.00.02 Нак.№ 11-к 
від 24.06.20 р.

 

 

ВІДДІЛ  ЕТНОПОЛІТОЛОГІЇ 
22. Войналович                        

Віктор Анатолійович 
20.06.1957 зав.від. д.і.н. доцент, 

професор
23.00.05 Нак.№ 11-к 

від 24.06.20 р.
1 аспірант 

23. Кулик Володимир  
Михайлович

07.03.1963 гол.н.с. д.п.н. ст.н.с 23.00.05
.

Нак.№ 11-к 
від 24.06.20 р.

 
 

24. Поліщук  
Юрій Миколайович 

01.01.1958 пр.н.с. д.і.н. доцент 23.00.05 Нак.№ 11-к 
від 24.06.20 р.

 

25. Рябчук                         
Микола Юрійович 

27.09.1953 пр.н.с. к.п.н. - 23.00.05 Нак.№ 11-к 
від 24.06.20 р.

 

26. Єленський 
Віктор Євгенович 

26.03.1957 ст.н.с. д.філос.н. професор 23.00.05
.

нак.№ 3-к від 
11.02.20 р.

 

27. Римаренко  
Сергій Юрійович 

26.03.1956 ст.н.с. д.п.н. ст.н.с. 23.00.05 Нак.№13-к від 
26.06.20 р.

 

28 Камінський Руслан 
Володимирович 

20.06.1978 мол.н.с. без вч./ст. - 23.00.05 Нак.№ 11-к 
від 24.06.20 р.

 

29. Набок                                   
Світлана  Валеріївна 

30.05.1978 мол.н.с. к.і.н. - 23.00.02  Нак.№ 11-к 
від 24.06.20 р.

 

 Перевезій                             
Віталій Олександрович  

09.10.1972 0,5 ст.н.с. 
сумісн.

к.і.н. доцент 23.00.02 Нак.№ 24 від 
12.10.09 р.
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 Рафальський  
Олег Олексійович 

 
  21.10.1959   

гол.н.с. 

 
д.іст.н. 

професор 
чл.-кор. НАН 

України

 
23.00.05 

Нак.№ 20-к        
від 22.10.20 р. 

 

ВІДДІЛ   НАЦІОНАЛЬНИХ    МЕНШИН 
30. Котигоренко                       

Віктор Олексійович 
12.10.1956 зав.від. д.п.н.  ст.н.с, 

професор 
23.00.05 Нак.№ 11-к 

від 24.06.20 р. 
 

31. Калакура 
Олег Ярославович 

05.07.1969 пр.н.с. д.п.н. ст.н.с. 23.00.05 Нак.№ 11-к 
від 24.06.20 р. 

 

32. Кочан                                  
Наталія Іванівна 

22.01.1958 пр.н.с. к.філос.н. ст.н.с. 23.00.05 Нак.№ 11-к 
від 24.06.20 р. 

 

33. Ніколаєць                            
Юрій Олексійович 

15.03.1973 пр..н.с. д.і.н. доцент, 
професор 

23.00.05 Нак.№ 11-к 
від 24.06.20 р. 

1 аспірант 

34. Ковач Леся                         
Леонідівна 

25.03.1976 н.с. 
 

к.і.н. - 23.00.05 Нак.№ 11-к 
від 24.06.20 р. 

35. Ляшенко 
Олексій Олексійович 

27.03.1976 н.с. к.і.н. - 23.00.05 Нак.№ 11-к 
від 24.06.20 р. 

36. Новородовський  
Валерій Вікторович 

22.03.1992 мол.н.с. к.і.н. - 23.00.05 Нак.№ 11-к 
від 24.06.20 р. 

 Кубальський                       
Олег Нарцизович 

21.12.1967 0,5гол.н.с
сумісн. 

к.ф.н., 
доцент 

- 23.00.02 Нак.№ 13-ОС 
від 29.04.14 р. 

 Шайгородський                  
Юрій Жанович 

01.01.1960 0,5 
гол.н.с. 
сумісн.

д.п.н. професор, 
ст.н.с. 

23.00.01 Нак.№  2-к    
від 30 .01.19 р.

 Коцур                                 
Віталій Вікторович 

04.10.1986 0,5  ст.н.с.
сумісн.  

к.п.н. доцент 23.00.05 Нак.№ 17-к 
від 1.09.20 р. 
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ВІДДІЛ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ 
37. Михальченко  

Микола Іванович 
15.02.1942 

 
зав.від. 

 
д.філос.н. 

 
чл.кор. 

НАН Укр. 
професор

23.00.02 Нак.№ 25-к від  
29.12.18 р. 
контракт        

 
  

38. Шаповал Юрій   
Іванович

30.07.1953 гол.н.с. д.і.н. ст.н.с., 
професор

23.00.01 Нак.№ 11-к від 
04.06.18 р.

 

39. Гриневич 
Владислав Анатолійович 

10.08.1959   пр.н.с.   д.пол.н. ст.н.с 07.00.05 Нак.№ 11-к від 
24.06.20 р.

 

 
40. 

Подольський 
Анатолій Юхимович 

28.04.1968 пр.н.с.   к.і.н. - 07.00.05 Нак.№ 11-к від 
24.06.20 р.

 

41. Ковалевський                    
Владислав Олегович 

22.05.1980   ст.н.с. к.пол.н. ст.н.с. 23.00.02 Нак.№ 11-к від 
24.06.20 р.

 

42. Козерод  
Олег Віталійович 

22.10.1970 ст.н.с. д.і.н. - 07.00.05 Нак.№ 11-к від 
24.06.20 р.

 

43. Туров 
Ігор Вікторович 

25.06.1966   ст.н.с. д.і.н. - 07.00.05 Нак.№ 11-к від 
24.06.20 р.

 
 

44. Кучеренко   
Ірина  Миколаївна 

13.02.1975 мол.н.с. к.пол.н. - 23.00.02 Нак.№ 11-к від 
24.06.20 р.

 

45. Носова  
Світлана  Ісаківна 

11.01.1947 н.с. без в/с - 07.00.05 Нак.№ 11-к від 
24.06.20 р.

 

46. Чорний Олександр 
Олександрович 

06.05.1964      н.с. к.філос.н. - 23.00.02 Нак.№ 11-к від 
24.06.20 р.

 

47. Сінельнікова  
Наталія Миколаївна 

03.09.1961 мол.н.с.     - - 23.00.01 Наказ  № 11-к 
від 24.06.20 р.

 
 

 
                                      
                                                  Директор                                                       О. О.  Рафальський 
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ФОРМА XІV-1 

№ 
п/п 

Назва приладу, марка, фірма- виробник, країна  Вартість закупівлі 
(тис. грн.) 

Загальний фонд 
Держбюджету

Спеціальн-
ий фонд 
Держ-
бюджету 

  Всього в т.ч.  через 
ДУМТЗ 
НАН 
України  

1 2 3 4 5
 НЕМАЄ  

Разом:  
 

 
 

ФОРМА XІV-2  
№ 
п/п 

Назва приладу, марка, фірма- виробник, країна  Вартість закупівлі 
(тис. грн.) 

Загальний фонд 
Держбюджету

Спеціальн-
ий фонд 
Держ-
бюджету 

  Всього в т.ч.  через 
ДУМТЗ 
НАН 
України  

1 2 3 4 5
1. Принтер HPhy Pro  12,765

Разом:  12,765
 

 
 

ФОРМА XІV-3 
№ 

п/п 
Джерела придбання ПЕОМ Кількість (шт.) Вартість закупівлі 

(тис. грн.) 
1 Загальний фонд Держбюджету, 1 15,0 
2 в т.ч.  через ДУМТЗ НАН України   
3 Спеціальний фонд Держбюджету 2 35,433 
 Разом: 2 50,433 

 
  
 
  

ФОРМА XІV-4 
 

№ 
п/п 

Назва приладу (українською мовою та 
мовою оригіналу) і його марка, фірма- 
виробник, країна походження 

Обгрунтування потреби закупівлі 
приладу (обладнання) в розрізі  наукової 
тематики, що виконується установою  

Вартість,  
дол. США 
або євро 

1 2 3 4
 НЕМАЄ 
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ФОРМА XV-2 
 

Перелік вітчизняних та зарубіжних наукових журналів, 
 що передплачується установою (2020 р.) 

 
№ Назва Видавець Кіль-сть 

примірн. 
Форма 

(паперова 
чи електр.) 

Вартість 
річної 

передпл. 

1. Актуал. пробл. Европы РАН. ИНИОН  1 Папер. 2453.16 
2. Вестн. Моск. ун-та. 

Сер.18. Социология 
и политология 

Москов. ун-т 1 Папер. 2656.32 

3. Вестн. Моск. ун-та.  
Сер.27. Глобалистика и 
геополитика. 

Москов. ун-т 1 Папер. 3166.32 

4. Вопросы философии РАН 1 Папер. 13755.24
5. Гос-во и право. РЖ ИНИОН РАН 1 Папер. 5296.32 
6. Конфликтология  1 Папер. 5589.36 
7. Неприкосновенный 

запас 
 1 Папер. 1190.88 

8. Политическая наука  1 Папер. 2453.16 
9. Полис  1 Папер. 4572.36 

10. Полития РАН. ИНИОН  1 Папер. 1784.16 
11. Социолог. журнал Ин-т социологии 

РАН 
1 Папер. 2943.00 

12. Социология. РЖ. РАН. ИНИОН 1 Папер. 4967.28 
13. Социология власти  Рос.акад. народ. 

хоз-ва и гос. 
службы при 

Президенте РФ  

1 Папер. 1398.00 

14. Социум и власть 
 

Рос.акад. народ. 
хоз-ва и гос. 
службы при 

Президенте РФ 

1 Папер. 5998.32 

15. Відом. Верх. Ради Укр. Парлам.вид. 1 Папер. 3555.96 
16. Вісн. Нац. акад. держ. Вид-во НАДУ 1 Папер. 1385.64 
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упр. 
17. Вісник НАН України «Академ-

періодика» 
1 Папер. 1029.36 

18.      
19. Економіка України  1 Папер. 1601.16 
20. Зб. наук. пр. НАДУ НАДУ 1 Папер. 472.86 
21. Корреспондент  1 Папер. 422.40 
22. Наука і сусп-во  1 Папер. 232.08 
23. Наука та наукознавство «Фенікс» 1 Папер. 363.12 
24. Офіц. вісник України  1 Папер. 10801.44
25. Соціологія: теорія… Ін- соціології 

НАН України 
1 Папер. 359.80 

26. Трибуна  1 Папер. 72.32 
27. Укр. іст. журн. Ін-т історії 

НАНУ 
1 Папер. 438.72 

 

Всього  78958,74  грн. 

 
 


