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Передмова 

до щорічника Української академії політичних наук 

 

 

 

 

 

 

 

 
І.Курас  

Л. Клименко 

 

Члени редакційної колегії в автори даного наукового збірника, а це 

майже всі учасники розширеної сесії Української академії політичних наук 

(УАПН), з приємністю отримали привітання від Президента України В.А. 

Ющенка. Високе оцінення плідної участі суспільствознавців, зокрема 

політологів, у розбудові української держави зобов’язує науковців 

активізувати ресурси в умовах очевидної глобалізації соціальних, 

економічних, інформаційних та супутних ім процесів на шляху подальшої 

трансформації українського суспільства. 

Політичну ситуацію в Україні та нинішню державотворчу стратегію 

чітко охарактеризував у своєму виступі та у відповідях на чисельні запитання 

Державний секретар України О.О. Зінченко. 

Президент УАПН, доктор філософських наук, професор, член-

кореспондент НАН України М.І. Михальченко інші учасники розширеної 

сесії у заявлених доповідях та представлених матеріалах для опублікування 

висловили чимало цікавих, нерідко дискусійного характеру, 

реформаторських ідей та проектів, які стосуються як внутрішнього 

багатозганного буття в Україні, так і міжнародних відносин. Приємно те, що 

власні моделі українського державотворення та світоустрою аргументовано 

відстоюють як авторитетні вчені та практики, так і зовсім молоді дослідники. 

Впадає в очі й те, що ґрунтованим дослідженням сучасного стану розвитку 

суспільства, виробленням нових методик модернізації державницьких засад 

плідно займаються не тільки в столиці України, ай в чисельних 

політологічних центрах різних регіонів України. Співпраця УАПН та 

Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України з таким 

центром, який створений при Миколаївському державному гуманітарному 

університеті імені Петра Могили, щорічно віддзеркалюється у спільному 

виданні фахового збірника „Сучасна українська політика: політики і 

політологи про неї” 

Випуск нинішнього збірника, виходячи із теми засідання розширеної сесії 

УАПН присвячений висвітленню політичних вимірів сучасного 

державотворчого процесу та ролі науки у його модернізації. У публікаціях 
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також знаходять відображення різнопланові теоретичні та практичні аспекти 

політичного менеджменту, проблеми державного управління і місцевого 

самоврядування, етнонаціональної політики, конфліктології а також питання 

міжнародних відносин. 

В додатку яка подається у вигляді хроніки поміщена інформація про 

проведення з’їзду політологів України та створення Української асоціації 

політичних наук (УАПН). 

Редакційна колегія запрошує зацікавлених фахівців ознайомитись із 

черговим номером Щорічника УАПН і пропонує розширювати подальшу 

співпрацю політиків і політологів України з метою підготовки нових 

політологічних видань та збагачувати українську політичну науку. 
 

 

  

 


