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Шановні колеги!
Радий вітати вас від імені Української школи архетипіки та оргкомітету Пер-

шого теоретико-методологічного семінару з міжнародною участю «Архетипіка й 
державне управління», що відбувся 13–14 липня цього року в українському курорт-
ному місті Феодосія. Цей інноваційний за своїм задумом і змістом науковий форум 
об’єднав міждисциплінарні зусилля понад 70 вчених-дослідників з 10 країн Євразії 
(Білорусії, Великобританії, Німеччини, Італії, Казахстану, Польщі, Росії, Сербії, 
України, Франції), які працюють у різних галузях соціального й гуманітарного знан-
ня. А незвичний науковий формат дозволив по-новому подивитися на проблеми су-
часного державотворення, публічного управління та державної політики. 

На думку організаторів наукового форуму – Національної академії державно-
го управління при Президентові України, Харківського регіонального інституту 
НАДУ, Відділу моніторингових досліджень соціально-економічних трансформацій 
Інституту економіки і прогнозування НАН України, Відділення соціально-
гуманітарних технологій Української технологічної академії, Українського товари-
ства сприяння соціальним інноваціям й Асоціації докторів державного управління – 
у цілому вдалося віддзеркалити характер сучасних радикальних змін, що їх зазнають 
Україна і світ. 

Одна з ключових рис нової – постмодерної – соціальної реальності, що йде на 
зміну модерному соціальному світу, пов’язана з психологією людей, «яка частіше, 
ніж це прийнято вважати, – як стверджує Серж Московічі, – лежить в основі 
соціального (суспільних структур, продуктів, інститутів тощо)». Друга риса 
пов’язана з актуалізацією нашого минулого, що дедалі вагоміше впливає на наше 
сьогодення. Саме тому організатори феодосійського форуму запропонували науков-
цям розглянути з позицій архетипіки доволі звичні проблеми теорії та історії дер-
жавного управління і місцевого самоврядування, становлення механізмів держав-
ного управління та служби в органах державної влади і місцевого самоврядування.

Дозвольте подякувати всім, хто взяв участь в обговореннях і надіслав змістовні 
доповіді, що стали невід’ємною частиною цього номеру часопису «Публічне 
управління: теорія та практика». Сподіваємось на подальшу плідну співпрацю 
і зустріч у рамках Другого ТМС «Архетипіка й державне управління», що має 
відбутись у лютому 2011 року в Єгипті. 
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