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50-річчя
академіка НАН України
Ю.А. ЛЕВЕНЦЯ

Він автор і співавтор близько 500 робіт, 
з-поміж них 18 монографій, 14 комплекс-
них атласів, 12 брошур, понад 70 карт.

Леонід Григорович приділяє велику ува-
гу підготовці кадрів вищої кваліфікації. Під 
його керівництвом захищено 12 кандидат-
ських дисертацій.

Науковець завжди займав активну жит-
тєву позицію. Він учасник багатьох між-
народних наукових форумів, здійснює ба-
гатогранну науково-організаційну роботу. 
Він – голова редакційної колегії «Україн-
ського географічного журналу», спеціа-
лізованої ради із захисту докторських і 

кандидатських дисертацій, Національно-
го комітету географів України, член сек-
ції наук про Землю Комітету з Державних 
премій України в галузі науки і техніки, 
бюро Відділення наук про Землю НАН 
України, бюро Об’єднаної ради фундамен-
тальних географічних проблем при Між-
народній асоціації академій наук, віце-
президент Українського географічного то-
вариства.

Наукова громадськість, колеги, друзі 
щиро вітають Леоніда Григоровича з юві-
леєм, зичать здоров’я, творчої активності й 
нових досягнень.

6 серпня виповнилося 50 років знаному 
вченому в галузі етнополітології акаде-

мікові НАН України Юрію Анатолійовичу 
Левенцю.

Ю.А. Левенець народився в 1961 р. у 
м. Бугуруслан Оренбурзької області (Росія). 
У 1983 р. закінчив історичний факультет, а 
в 1986 р. — аспірантуру Київського універ-
ситету ім. Т. Шевченка. Протягом 1987–
1990 рр. працював викладачем на цьому ж 
факультеті. Від 1990 р. його наукова діяль-
ність пов’язана з Інститутом політичних і 
етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Ку-
раса НАН України, де Юрій Анатолійович 
подолав шлях від старшого наукового спів-
робітника тоді ще Інституту політичних до-
сліджень при ЦК Компартії України до ди-
ректора, яким його обрано в 2006 р.

У 2001 р. у Львівському національному 
університеті ім. Івана Франка захистив 
докторську дисертацію на тему «Теоретико-

ме  тодологічні засади української суспільно-
політичної думки: проблеми становлення 
та розвитку (друга половина XIX — поча-
ток XX століття)». У 2006 р. його обрано 
членом-кореспондентом, а в 2009 р. — ака-
деміком НАН України.

Упродовж 1998–2000 рр. Юрій Анатолі-
йович був секретарем Координаційної ради 
з питань внутрішньої політики при Прези-
дентові України. У 2006–2007 рр. — членом 
колегії Державного комітету в справах на-
ціональностей та міграції. Нині входить до 
колегії МЗС України і Науково-експертної 
Ради при Кабінеті Міністрів України.

Сфера наукових інтересів — сучасні тео-
ретико-методологічні підходи до вивчення 
політичних і соціальних систем, політичні і 
виборчі технології, історія політичної дум-
ки тощо.

Ю.А. Левенець — один із засновників віт-
чизняної етнополітології. Предметом його 
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досліджень стали регулювання етнічних 
конфліктів, збереження стабільності в ук-
раїнському багатоетнічному суспільстві. Він 
уперше в нашій країні системно дослідив 
етнічність як механізм і засіб політичних 
мобілізацій. З нею Юрій Анатолійович 
пов’язав ключові політичні проблеми — пи-
тання влади і держави. Він розкрив етно-
культурні особливості політичної актив-
ності етнічних груп, своєрідність сприй-
няття тих чи інших політичних стратегій 
представниками різних етнічних культур. 
У центрі його уваги перебувають відноси-
ни між етнічними спільнотами і політични-
ми інститутами держави.

На основі оцінки властивої для України 
соціальної динаміки і порівняльного ана-
лізу різних політичних систем Ю.А. Леве-
нець змоделював оптимальні варіанти етно-
політики, запропонував ефективні техноло-
гії управління політичними і міжетнічними 
відносинами. Учений започаткував в Укра-
їні такі стратегічні напрями етнополітоло-
гії, як дослідження трансформації сутності 
влади в ХХІ ст., адаптував і розвинув кла-
сичну теорію коаліцій та коаліційних про-
цесів у політиці. Він шукає оптимальних 
шляхів мінімізації втрат від міжнаціональ-
них суперечностей та регіональних відмін-
ностей.

З-під пера Юрія Анатолійовича вийшло 
понад 100 праць, зокрема «Вибори–98 (під-
сумки, аспекти структурування українсько-
го суспільства і парламенту)» (1998, у спів-
авт.), «Президент України: Бібліографіч-
ний покажчик» (2000, у співавт.), «Ідеологія 
у світі політики» (2002), «Парадокси укра-
їнського парламентаризму» (2003), «Дер-
жава у просторі громадського су спільства» 
(2005), «Україна: політична історія. ХХ — 
початок ХХI століття» (2007). У них пору-
шено питання етнополітології, теорії та іс-
торії політичної науки й історії України, 

висвітлено теорію, історію, динаміку наці-
ональних процесів у нашій державі, взаємо-
проникнення і взаємовплив політики, полі-
тичної культури, етнонаціональних, регіо-
нальних, релігійних відносин.

Низка студій присвячена правовим, со-
ціально-політичним, етнопсихологічним ме-
ханізмам регулювання міжетнічних кон-
фліктів; закономірностям етнополітичних 
процесів; діалектиці відносин між держа-
вою і поліетнічними соціумами; ролі й сус-
пільному значенню духовних надбань нації. 
У серії праць викладено еволюцію україн-
ської національної ідеї на тлі політичної та 
етнічної історії, у контексті пошуків етно-
політичних моделей. Учений був одним з 
ініціаторів створення шеститомної «Полі-
тичної історії України ХХ століття». Розроб-
ляв і моделював адекватні варіанти етнопо-
літики, застосовуючи типологізацію соці-
альної динаміки й порівняльний аналіз різ-
них політичних систем для оптимізації 
управління політичними і міжетнічними 
відносинами.

Новацією в Україні стали дослідження 
Ю.А. Левенця з політичної антропології, за-
глиблення в традиції політичних практик 
різних народів, аналіз технологій політич-
них інтеракцій різних політичних суб’єктів. 
Завдяки антропологізації політичних реф-
лексій учений відкрив нові перспективи осяг-
нення людського як особистісного, а люд-
ське розглянуто як загальновизнане й таке, 
що набуло норми і значення суспільної легі-
тимності. Синтез етнології та політичних 
наук оновив низку світоглядних парадигм, 
породив інтегративні моделі на базі поєд-
нання політики й етики, психології та соціо-
лінгвістики, теорії управління і соціоло гії.

Наукова громадськість, колеги, друзі 
щиро вітають Юрія Анатолійовича з полу-
днем віку, зичать здоров’я, наснаги, нових 
творчих здобутків.




