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Слово до читача

Анатолій Толстоухов,
шеф�редактор журналу

У ваших руках, шановний читачу, перший номер нового журналу –
„Політичний менеджмент”.

Чим керувалися Український центр політичного менеджменту та Інститут
політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, започатковуючи це
видання?

Всі ми знаємо, який складний і суперечливий період своєї історії переживає
сучасне українське суспільство. В усіх сферах нашого життя, в тім числі і в
політичній, відбуваються кардинальні зміни. Трансформаційні процеси, які
розпочалися на зламі 80�их – 90�их років минулого століття, тривають. І
відбуваються вони болісно. Українські політики, хоч і набули за цей час значного
досвіду (помудрішали навіть!), все ж діють іноді „за натхненням”, тобто за
сумновідомим принципом спроб і помилок. Та й загальний рівень політичної
культури суспільства ще не досяг бажаного рівня. Тим часом, перш ніж
ухвалювати будь�який реформаторський проект в економічній, соціальній,
гуманітарній сфері, потрібно прийняти політичне рішення.  І воно має бути
виваженим, науково обгрунтованим.

В таких умовах важливого значення набувають глибокий науковий аналіз
та наукове прогнозування політичного розвитку суспільства, створення
теоретичних засад внутрішньої і зовнішньої політики країни. Відтак непересічна
роль політичної науки стає зрозумілою. Адже вона досліджує широкий спектр
проблем – від принципів організації політичної системи суспільства до
політичної соціалізації кожного окремо взятого громадянина.

Проте результати наукового пошуку не завжди стають предметом уваги не
тільки політиків�практиків і зацікавленої громадськості, а й навіть колег.
Причина банальна: в країні, на жаль, ще бракує видань, на сторінках яких вчені�
політологи можуть оприлюднювати результати своїх досліджень, вести наукову
полеміку.

Український центр політичного менеджменту та Інститут політичних і
етнонаціональних досліджень НАН України, засновуючи новий журнал, мають
на меті зробити цим свій скромний вклад у справу ліквідації такої лакуни.

Ми не будемо обмежуватися проблемами тільки політичного менеджменту,
хоч цій тематиці, із зрозумілих причин, і надаватиметься перевага. З
задоволенням друкуватимемо статті з питань теорії і методології політологічних
досліджень, державного управління і місцевого самоврядування,
етнонаціональної політики, конфліктології тощо. Знайдеться також місце для
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публікацій з історії вітчизняної і зарубіжної політичної думки, проблем
підготовки кадрів політологів, підвищення кваліфікації активу політичних
партій і громадських організацій.

Вам, шановний читачу, судити, наскільки вдався наш дебют. Ми з вдячністю
сприймемо ділові зауваження фахівців. І будемо раді, якщо ви запропонуєте до
друку підготовлені вами грунтовні статті, інші матеріали на актуальні теми,
якими нині переймаються науковці�політологи та політики�практики.
Сподіваємося, що своєю співпрацею з нами ви збагатите не тільки зміст нового
видання, а й українську політичну науку.

До співпраці запрошуємо і вчених, вклад яких в науку незаперечний, і
молодих дослідників, яким є вже що сказати. На сторінках журналу завжди
знайдеться місце для творчого діалогу.

Насамкінець зауважу, що наш проект – некомерційний. Весь наклад журналу
надсилатиметься безплатно до найбільших бібліотек, профільних наукових
установ і вузівських кафедр, центрів політологічних і соціологічних досліджень,
органів державної влади і управління.


