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Шановний друже!
Складні й суперечливі процеси, що відбуваються у мінливому існуванні
сучасного українського соціуму, швидкі і часто несподівані зміни у змістовних
характеристиках суспільного життя зумовлюють постійну і нагальну потребу у неупередженому, теоретично обґрунтованому аналізі.
Українське суспільство трансформується, і не всі складові цього суперечливого процесу достеменно осмислені вченими. Об’єктивне дослідження реалій
сьогодення вкрай необхідне для адекватного розуміння ситуації, що існує сьогодні в Україні, накреслення найбільш перспективних шляхів покращення життя суспільства у всіх його вимірах: економічному, політичному, духовному,
організаційно-структурному.
Саме з цих міркувань виходили засновники журналу, започатковуючи
нове видання. “Український соціум” не претендує на висвітлення всіх численних проблем сучасного суспільства. Певною мірою змістовне спрямування
журналу визначила фахова спеціалізація вчених, котрі об’єдналися навколо
засновників.
Чотири постійні рубрики (відділи) часопису: “Соціологія”, “Політика”,
“Педагогіка” та “Економіка” висвітлюватимуть явища і процеси, що відбуваються у відповідних сферах суспільного життя. Такий підхід до формування проблемного кола видання забезпечуватиме достатньо широкий погляд на
життя українського суспільства у найбільш важливих його вимірах. Специфічність перехідного періоду, що його зараз переживає українське суспільство, відбилася й на стані наукових досліджень. Останнім часом ґрунтовні
положення економічних та педагогічних наук зазнали докорінного переосмислення вітчизняними науковцями, а теоретичні і прикладні дослідження у
соціології і політичних науках досягли впродовж останнього десятиріччя
якісно нового рівня.
Розділ “Моніторинг громадської думки” ознайомить Вас з результатами моніторингових досліджень ставлення населення до актуальних проблем українського соціуму.
Новини наукового життя, інформація про наукові конференції, семінари і
засідання за “круглими столами” містить рубрика “Наукове життя: хроніка подій”.
У кожному номері – ексклюзивні переклади актуальних праць відомих
зарубіжних дослідників (рубрика “Актуальні переклади: класика і сучасність”). “Міркування і рецензії” – цей розділ буде присвячено відгукам
науковців на нові (або, принаймні, актуальні) публікації.
Існування будь-якого періодичного видання є штучним і виморочним без
зворотного зв’язку з читачами, без заочного (а в подальшому, можливо, й очного) спілкування. Рубрика “Зворотний зв’язок” (із зрозумілих причин відсутня у першому числі журналу) надасть Вам можливість поділитися з редакцією своїми думками, враженнями і пропозиціями.
Ми сподіваємось, що структура нового видання та її змістовне наповнення достатньо адекватно відображатимуть стан українського суспільства,
його проблеми та можливі шляхи їх розв’язання. Уважно вдивляючись у себе і
своє життя, осмислюючи результати цього розгляду, ми сприятимемо розвитку українського соціуму, допомагатимемо Україні посісти гідне місце у
світовому співтоваристві.
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Науковці організацій-засновників є авторами чималої кількості емпіричних і теоретичних досліджень, аналітичних звітів і доповідей з актуальних
проблем розвитку українського суспільства. Започаткування нового часопису
ми розглядаємо як один з шляхів ознайомлення широкої наукової громадськості з напрацьованими матеріалами, можливість їх конструктивно-критичного обговорення.
У планах редакції на майбутнє – надання слова як знаним вітчизняним і
зарубіжним вченим, так і науковій молоді. Ми зацікавлені у розширенні кола
наших авторів, відкриті для дискусій, спілкування і співробітництва. Обіцяємо, що Ваші пропозиції, зауваження і міркування будуть ретельно вивчені і
враховані. Будемо вдячні за пропозиції щодо вдосконалення форми і змісту
видання, відгуки на окремі матеріали або видання в цілому.
Запрошуємо до співпраці вчених, дослідників і практичних працівників,
сфера професійних інтересів яких збігається з тематичною спрямованістю
видання. Формальні вимоги до матеріалів Ви побачите наприкінці видання.
З повагою і сподіваннями на тривалу й плідну співпрацю – керівники
організацій-засновників часопису “Український соціум: соціологічні дослідження та моніторинг соціальної політики (соціологія, політика, педагогіка, економіка)”:
Олександр Яременко,
Український інститут соціальних досліджень
Ольга Балакірєва,
громадська організація “Центр “Соціальний моніторинг”
Юрій Шайгородський,
Всеукраїнська благодійна організація “Український центр політичного менеджменту”
Ірина Пєша,
громадська організація “Інститут дитинства”

8

1’2002

