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Цей випуск журналу «Світогляд» присвячено діяльності 
членів Ініціативної групи «Першого грудня» (далі – Гру-
па), створеної 1 грудня 2011 року. Впродовж восьми років 
Група оприлюднила ряд звернень та заяв, які охоплюють 
широке коло духовного поступу держави, її морального й 
політичного розвитку. 

До першої частини цього випуску журналу увійшли 
аналітичні матеріали та інтерв’ю знаних в Україні екс-
пертів із різних сфер життя України. Друга частина випу-
ску містить тексти виступів членів Групи – Євгена Заха-
рова, Йосифа Зісельса, Мирослава Мариновича – та моє 
вступне слово на засіданні дискусійного клубу «Елітарна 
світлиця», яке відбулося 30 жовтня 2019 року. У третій 
частині випуску журналу пропонуємо ознайомитися з 
декількома публіцистичними статтями на актуальні для 
нашого життя теми, серед яких йдеться про ідентичність 
у добу глобалізації, підготовлену Василем Ткаченком, про 
ентропію виборів, зокрема парламентських і президентсь-
ких, та її зв’язок з фізичними законами природи, формулу 
якої пропонує Валерій Швець, про освіту дорослих, яку 
обговорює Лариса Лук'янова, та про мистецькі надбання 
видатного українського скульптора Євгена Прокопова.

У 20-ту річницю Референдуму за незалежність Украї-
ни відомі інтелектуали та громадські діячі створили іні-
ціативну групу «Першого грудня». В основу програмних 
документів Групи закладена декларація, яка містить базові 
принципи для об’єднання українського народу. 

Заходи ініціативної групи «Першого грудня» прохо-
дять у вигляді Національних круглих столів (НКС), які 
збирають провідних експертів, журналістів, правозахис-
ників, економістів, істориків та громадських діячів.

Наприкінці 2018 року Група неодноразово звертала-
ся до українського суспільства з відкритими листами,  де 
повідомляла про своє бачення ситуації в країні та свої ро-
зуміння ієрархії пріоритетів перед президентськими ви-
борами. Передусім у зверненнях говорилося про виклики, 
котрі стояли перед національною безпекою України, вва-
жаючи цей аспект головним критерієм перед голосуван-
ням. Водночас у тих же документах зверталася увага су-
спільства і на другу низку проблем, які десятиріччями не 
вирішуються в Україні. Це – соціальна несправедливість, 
олігархічна економіка, інституалізована корупція та май-
же відсутність дієвого діалогу між владою та громадянсь-
ким суспільством та ін.

Після президентських виборів 2019 року Група звер-
нулася до співгромадян із черговим зверненням, у якому 
зазначила основні ризики, з котрими Україна  зіткнулася 
в результаті  проведених президентських виборів. Після 
цього членами Групи було запропоновано певний про-
ект, який передбачав на першому етапі створення збірки 
аналітичних матеріалів на теми змін, що сталися в Україні 
після президентських виборів, на другому – оприлюд-
нення та обговорення зазначених змін на розширеному 
зібранні Групи за участю журналістів та експертів-дослід-
ників.

У травні 2019 р. відбулася зустріч членів Групи «Пер-
ше грудня» з групою експертів, які погодилися написати 
аналітичні матеріали за своїми фаховими напрямами. 
Протягом літа такі матеріали були підготовлені жур-
налістом Павлом Казаріним, економістом Володими-
ром Дубровським, воєнним експертом Денисом Гураком 
та філософом і політологом Володимиром Єрмоленком. 
На початку осені разом із головним редактором газети 
«Форум націй» Тетяною Хорунжою були проведені три 
інтерв’ю з економістом Олександром Пасхавером, соціо-
логом Євгеном Головахою та публіцистом Віталієм Порт-
ніковим. Так був зібраний аналітичний матеріал для ство-
рення в подальшому відповідної збірки про ситуацію в 
Україні після президентських виборів 2019 року.  

Академік Ярослав Яцків – головуючий на засіданнях 
Групи – слушно запропонував попервах замість збірки 
зробити спецвипуск часопису «Світогляд» із зазначеними 
матеріалами, з чим усі погодилися. Маємо надію, що чи-
тачі «Світогляду» з увагою та зацікавленням познайом-
ляться з пропонованими напрацюваннями. 
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