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Національна еліта та інтелектуальний потенціал України / Тези доповідей 
міжнародної наукової конференції (18-20 квітня, 1996 р., м. Львів). – Львів: ІРД 
НАНУ, 1996. – 312 с.  

Короткий вклад доповідей та повідомлень, надісланих на Міжнародну наукову 
конференцію «Національна еліта та інтелектуальний потенціал України», 
надруковано за рішенням Оргкомітету конференції та її Редакційної колегії. Сюди 
увійшли матеріали, що висвітлюють теорії еліт та інтелектуального потенціалу 
нації, етапи формування національної еліти в Україні, роль наукової та 
освітянської інтелігенції в елітаризації суспільства, значення фінансово-
господарської еліти в період перехідної економіки, місце політичної еліти в 
державотворчих процесах, вагомість духівничої і літературно-мистецької еліт у 
національному відродженні. 
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