Дорогі друзі –
учасники ІV Міжнародного конкурсу молодих науковців!
Дозвольте від імені оргкомітету VII теоретико-методологічного
семінару з міжнародною участю «Архетипіка й державне управління: виклики
та ризики суспільної трансформації» сердечно привітати вас з фіналом ІV
міжнародного конкурсу молодих науковців та можливістю оприлюднити свої
наукові доробки.
Надзвичайно приємно констатувати, що цьогорічний конкурс
відзначився вагомим творчим внеском у розвиток Української школи
архетипіки. І все це не зважаючи на те, що у фіналі конкурсу ми не побачили
цього разу жодного іноземного представника, хоча наміри і перші кроки щодо
участі в конкурсі виявили студенти Берлінського університету імені
Гумбольдта (Німеччина), Владивостоцького державного університету
економіки і сервісу (Росія), Колумбійського університету (Нью-Йорк, США),
Тбіліського державного університету (Грузія).
Гадаю, що це стане хорошим стимулом для Української школи
архетипіки далі розвивати міжнародне співробітництво і прагнути збагачення
досвідом інших. Однак в цій справі не повинно бути ані сліпого копіювання,
ані надмірного зачарування авторитетами. Потрібно зберігати можливість
критично сприймати ідеї найвидатніших науковців і знаходити при цьому
власне розуміння проблем сучасного публічного управління.
Представлені на конкурс наукові розвідки стверджують саме такий
підхід. Він радує нас широтою поглядів, творчою енергією, гостротою
інтелекту і розмаїттям наукових інтересів підростаючої наукової молоді. Це
спонукає прихильників архетипного підходу до активного переосмислення
динамічних процесів змінної соціальної реальності, пошуку концептуальних
засад, що спираються на нові цінності і механізми консолідації суспільства.
Не може не радувати той факт, що значна кількість конкурсних робіт
отримала високі оцінки з боку визнаних фахівців та практиків, що їх
представлено в групі незалежних міжнародних експертів конкурсу. Цілком
заслужені нагороди отримали переможці – молоді вчені з України:
Інна Семенець-Орлова, докторант кафедри управління освітою НАДУ
при Президентові України за роботу «Вплив динамічної взаємодії анархічних
та патерналістських установок менталітету українського суспільства на
тенденційність сучасних соціально-політичних трансформацій» (1 премія);
Ольга Котовська, доцент кафедри європейської інтеграції та права
Львівського регіонального інституту державного управління НАДУ при
Президентові України за роботу «Архетип Софійності в умовах трансформації
ціннісно-смислових орієнтирів та психосоціальних властивостей українців» (2
премія);

Людмила Пономаренко, провідний фахівець відділу міжнародного
співробітництва управління забезпечення міжнародних зв'язків НАДУ при
Президентові України за роботу «Імажинер Ж. Дюрана як теоретична основа
дослідження архетипної природи національного символу» (3 премія).
Три заохочувальні премії отримали також:
Віталій ОМЕЛЬЯНЕНКО, асистент кафедри економічної теорії Сумського
державного університету за роботу «Аналіз впливу архетипів на процеси соціальної
динаміки на прикладі реалізації національної стратегії економічного розвитку»;
Олена ЛЕСИК, аспірант кафедри державного управління та місцевого
самоврядування Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при
Президентові України за роботу «Архетипи та їх роль у розвитку вітчизняної моделі
державного управління».
Олексій ГАГАРІНОВ, аспірант кафедри міжнародної економіки Харківського
Національного Економічного Університету імені Семена Кузнеця за роботу «Культурний
феномен і його роль у трансформації пострадянської системи держаного управління України:
архетипи сталого розвитку».

Можна впевнено сказати, що ІV міжнародний конкурс молодих
науковців став вагомим внеском у розвиток сучасної науки державного
управління. Запорукою цього стала злагода, взаєморозуміння і неповторна
творча атмосфера взаємин молодих вчених та їх наставників!
Бажаю всім міцного здоров’я, любові, добра та віри в процвітання науки
і освіти в Україні, щасливе майбутнє українців та Української держави!
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