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Провідною темою цього числа часопису є криза, що охопила світ. Її зазвичай назива3

ють фінансовою, але достеменна природа її вочевидь глибша за іпотечні негаразди,

банківські дисбаланси та суперечності економічного розвитку. Редколеґія «Філософ3

ської думки» провела дискусію з цього питання, до якої опріч філософів долучилися знані

економісти та соціологи. Її матеріали розпочинають випуск.

Звісно, ми далекі від думки, що дісталися остаточного розуміння витоків та природи

світової кризи. Йдеться радше про започаткування широкої полеміки з теми, потужне

і всебічне промислення якої є першочерговим завданням сучасних інтелектуалів. Редко3

леґія прагнутиме й надалі звертатися в кожному числі журналу до полемічного обгово3

рення загальнозначущих проблем, залучаючи найкомпетентніших фахівців. У наступ3

ному випуску ми плануємо обговорити феномен радянської філософії.

Щоб вести повноцінну, евристично продуктивну розмову з будь3якого питання, необ3

хідно мати в арсеналі розвинену теоретичну мову, що відповідає темі. На жаль, філо3

софське осмислення соціально3економічних питань у незалежній Україні робить лише

перші кроки. Тим паче важливо приділяти цьому особливу увагу. Однією із плідних

ініціатив у цій царині стали Міжнародні філософсько3економічні читання, які другий

рік поспіль проходять у Львові за участю не лише українських, а й відомих російських

та польських учених. Матеріали перших читань, які тематично пов'язані з колізіями

світової кризи, також вміщено у цьому числі.

Ви тримаєте у руках оновлений журнал, який змінив не лише дизайн, а й суттєво

оновлює свій зміст. Але серйозно, якісно трансформувати наукове видання — нелегка

справа. Напрацювання нових алгоритмів діяльності, переформатування редакційної

політики, налагодження виробничих взаємодій (в тому числі з авторами) потребує чи3

мало часу. Це призвело до суттєвої затримки з виданням перших чисел журналу у 2009

році, за що редколеґія вибачається перед читачами. Сподіваємось, ви з розумінням

поставитесь до тимчасових труднощів росту, які почасти вже усунуті й, маємо

надію, будуть цілком подолані найближчим часом. Ми цінуємо вашу зацікавленість,

ваше терпіння і вашу підтримку. Докладемо всіх зусиль для того, щоби виправдати їх,

та сподіваємось на продуктивну співпрацю.
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