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Слово до читача

Побачив світ перший номер нового наукового видання − журналу „Політичні 
дослідження”. Засновуючи цей журнал, Інститут політичних і етнонаціональних 
досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України керувався необхідністю сприяти 
розвитку вітчизняної політичної науки та її інтеграції у світовий науковий 
простір. 

Українське суспільство переживає складний і суперечливий період своєї 
історії. В усіх сферах нашого життя, зокрема й політичній, відбуваються 
динамічні й, багато в чому − кардинальні зміни. За цих умов важливого значення 
набувають глибокий і всебічний науковий аналіз, наукове прогнозування по-
літич них процесів і подій, пошук та теоретичне обґрунтування шляхів ефек тив-
но го суспільного розвитку, націє- і державотворення, розроблення практичних 
рекомендацій у сферах внутрішньої та зовнішньої політики країни. Адже від 
політичної науки очікують не лише наукової описовості політичних явищ, 
їх пояснення та оцінок, але й моделювання адекватних сучасній суспільно-
політичній ситуації рішень.

Сподіваємося, що оприлюднення результатів наукових досліджень 
вітчизняних та зарубіжних учених сприятиме розв’язанню цих питань, а також − 
популяризації політичної науки та освіти, створенню простору якісної публічної 
комунікації науковців, обміну досвідом та поширенню інформації про події 
наукового характеру, зрештою − досягненню мети нашого нового видання. Його 
тематичне спрямування представлене широким колом політичних досліджень, 
пов’язаних з теорією та історією політичної науки, її теоретико-методологічних 
засад, зі соціальною та політичною філософією, психологією, соціологією. 
Окремі тематичні розділи будуть присвячені проблемам політичної культури 
та ідеології, політичним проблемам міжнародних систем та глобального 
розвитку, основам національної безпеки держави, етнополітології. Наше 
видання зорієнтоване на оприлюднення наукових розвідок міждисциплінарного 
характеру. Із задоволенням друкуватимемо статті з питань державного 
управління і місцевого самоврядування, соціальної антропології, конфліктології 
тощо. Знайдеться також місце для публікацій, пов’язаних з проблемами розвитку 
політичної науки як галузі знань, підготовки кадрів політологів, підвищення 
кваліфікації активу політичних партій і громадських організацій. 

Вам, шановний читачу, судити, наскільки вдався наш дебют. Ми з вдячністю 
сприймемо конструктивні зауваження й пропозиції фахівців. Будемо раді, 
якщо ви запропонуєте до друку рукописи своїх статей, які містять результати 
ґрунтовних досліджень, теоретичні узагальнення й практичні рекомендації. 
Сподіваємося, що на сторінках журналу завжди знайдеться місце для творчого 
діалогу. А також сподіваємося, що наша спільна праця збагатить не лише зміст 
нового видання, але й українську політичну науку, сприятиме її інтеграції у 
світовий науковий простір.


