
ПЕРЕДМОВА 

Сучасний світ переживає період трансформації та глобалізації економічних, 

соціальних, екологічних та інших процесів. Ця тенденція стала все більш очевидною 

протягом останнього десятиліття. В країнах з перехідною економікою, до яких належить і 

Україна, трансформаційний період є процесом, у якому зникають старі та народжуються нові 

звичаї, традиції, цінності. Молода українська держава все повніше вливається в світову 

сім’ю, намагається посісти в ній гідне місце, стати осередком миру, стабільності та 

процвітання. 

На цьому шляху вона переживає значні труднощі та негаразди, які спричиняють 

напруженість та гостру боротьбу в політичному житті. Саме цими обставинами обумовлена 

актуальність питань, які були винесені для обговорення на Всеукраїнській науково-

практичній конференції “Політичні, соціально-економічні та етнонаціональні процеси у 

південному регіоні України”, яка була організована 17-18 жовтня 2003 року Інститутом 

політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, Миколаївською обласною 

державною адміністрацією, Українською академією політичних наук, Українською 

академією історичних наук, Миколаївським державним гуманітарним університетом імені 

Петра Могили, Українським центром політичного менеджменту та Миколаївським центром 

політичних досліджень у місті Миколаєві. За результатами роботи конференції 

підготовлений даний збірник наукових праць, в якому знайшли своє відображення погляди 

учасників конференції на можливі шляхи вирішення багатьох проблем сучасного розвитку 

українського суспільства.  

На конференції було відзначено високу ступінь актуальності вивчення проблем 

політичного, соціально-економічного та етнонаціонального розвитку як Півдня України, так 

і інших регіонів України. У виступах учасників були засвідчені помітні досягнення 

вітчизняних дослідників у вказаних питаннях. Зокрема, сьогодні вченим, спираючись на 

досвід більш ніж десятилітнього будівництва власної суверенної держави та досвід держав 

розвиненої демократії, вдалося визначити стратегічні завдання на шляху оптимізації 

політичної системи нашого суспільства, здійснення конституційної реформи, яка забезпечить 

перехід від президентської республіки до парламентсько-президентської форми правління в 

нашій державі.  

Досвід ряду демократичних держав як Європи, так і інших частин світу, свідчить про 

чітку залежність між формами правління і економічною стабільністю. Демократизація всіх 

сфер суспільного життя головним своїм результатом має значне піднесення гармонізації 

взаємовідносин в суспільстві, зниження гостроти соціальних проблем та створення 

оптимальних умов для ініціативи громадян, яка забезпечує підвищення їх рівня життя та 



зміцнює гарантії прав. 

Крім цього, помітними є успіхи вчених на шляху дослідження регіональних 

особливостей політичного, економічного, національного та культурно-духовного життя 

українського народу. У зв’язку з цим та з метою продовження вивчення регіональних 

особливостей політичного, соціально-економічного та етнонаціонального розвитку на Півдні 

України конференція рекомендувала дослідницьким установам – організаторам конференції: 

Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, Українському центру 

політичного менеджменту та Миколаївському центру політичних досліджень – включити в 

свої плани дослідження зазначені проблеми та створити відповідні робочі групи дослідників. 

Також конференція рекомендувала з метою систематизації досліджень та координації 

зусиль вчених вказаним установам розробити спільну Програму вивчення регіональних 

особливостей політичного, соціально-економічного та етнонаціонального розвитку 

Південного регіону України.  

Вченими, які були учасниками конференції, було запропоновано Інституту 

політичних і етнонаціональних досліджень НАН України та Миколаївському державному 

гуманітарному університету з метою популяризації та ознайомлення наукової громадськості 

з матеріалами конференції видати збірник наукових праць “Сучасна українська політика. 

Політики і політологи про неї”, тому дане видання є результатом висловлених побажань 

дослідників, які були учасниками згаданої конференції. 

Варто зазначити, що сьогодні вченим вдалося окреслити можливі підходи щодо 

напряму та характеру політичних змін в Україні, теоретично обґрунтувати оптимальні шляхи 

здійснення політичних та економічних реформ. Масштабні дискусії вчених на конференції 

привели до вироблення спільного рішення щодо необхідності швидшого досягнення 

політичних компромісів і рівноваги в громадському суспільстві.  

Важливо, що ряд вчених присвятили свої розробки дослідженню історичних аспектів і 

традицій у реформуванні гілок влади і на цій основі намагаються передбачувати майбутнє 

української політичної системи. 

Здобутком збірника є і те, що автори статей торкаються дослідження системи 

національної безпеки та її складових частин міграційної політики. Увагу вчених привертає 

ґрунтовний аналіз проблем становлення та розвитку парламентаризму в Україні, 

характеристики законодавчої бази виборчої системи нашої держави. Безумовним здобутком 

вчених є й те, що їм вдалося дослідити механізм взаємодії та взаємовпливу виборчих 

процесів на партійну систему в державі, проаналізувати важливі аспекти відносин між 

державою та релігійними організаціями в Україні. 

На завершення слід зазначити, що українське суспільство, його досвід державного 



будівництва продовжують удосконалюватися. Саме ця обставина викликає необхідність 

подальшого наукового аналізу політичних, економічних, національно-культурних процесів з 

метою сприяння у визначенні перспектив нашого суспільства та пошуку оптимальних шляхів 

його розвитку по шляху світового прогресу. 
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