ХАРКІВСЬКІ ПОЛІТОЛОГІЧНІ ЧИТАННЯ:
ПРОБЛЕМАТИКА АКТУАЛЬНА
24 липня ц. р. відбулися чергові, уже ХУІІІ за рахунком, Харківські політо7
логічні читання. Їх ініціатором виступили президія Харківської асоціації по7
літологів, Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого, Інсти7
тут державного будівництва та місцевого самоврядування Академії правових наук
України. Тему читань – «Конституційно7політичний процес в Україні: ідеї,
досвід, проблеми» – обрано не випадково. Формальний привід – 107річчя
Конституції незалежної України – став нагодою обговорити цілий комплекс
проблем, пов’язаних з «гарячими» подіями в суспільно7політичному житті країни
останнього часу. Ознак офіціозного свята практично не було: під головуванням
президента Асоціації, доктора юридичних наук, проректора з наукової роботи
НЮАУ ім. Ярослава Мудрого М. І. Панова велася серйозна, професійна розмо7
ва передусім про ті прогалини і прорахунки в конституційно7правових засадах,
які тією чи іншою мірою сприяли виникненню гострої політичної кризи в країні
чи й стали однією з її причин.
У доповідях та виступах авторитетних політологів, правників, соціологів
В. П. Колісника, О. М. Балакірєвої, А. П. Смелянцева, О. І. Радченка,
Д. В. Лук’янова, Л.М. Герасіної та інших учасників читань з великою стурбова7
ністю йшлося про реальну загрозу поглиблення кризових явищ, зростання на7
пруженості у суспільстві, відзначалася необхідність широкого міждисциплінар7
ного аналізу ситуації з точки зору ризику втрати стабільності і динамічності
владної вертикалі внаслідок затягування процесу формування дієздатних влад7
них структур, недостатньо виважених і послідовних спроб конституційного ре7
формування. У цьому ж зв’язку йшлося про проблеми і правові засади місцевого
самоврядування, етнічної толерантності й ідентичності, молодіжної політики.
Читання переконливо засвідчили наявність потужного інтелектуального по7
тенціалу української суспільної науки, її готовність і здатність внести гідний вклад
в становлення і поступ незалежної України як сучасної європейської держави.
Слід окремо відзначити традиційно високий організаційний і науковий рівень
Харківських політологічних читань загалом. До участі в них організатори (а це, в
першу чергу, Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого, м. Харків,
вул. Пушкінська, 77, 29й поверх) запрошують політологів, юристів, соціологів,
філософів, психологів, культурологів, істориків, економістів, фахівців інших дис7
циплін з наукових установ та вищих навчальних закладів усієї України.
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