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Шановні колеги, гості та учасники семінару!

Дозвольте привітати вас з відкриттям ювілейного теоретико-методологічного 
семінару за міжнародною участю «Архетипіка й державне управління: раціоналізація 
та нормативні практики», котрий ось уже п’ять років поспіль проводиться в рам-
ках нового наукового напрямку, що консолідує зусилля представників Української 
школи архетипіки.

Сучасна академічна наука, яка має сьогодні величезні потреби в змінах своїх 
методологічних підстав, демонструє нові творчі підходи до наукового пошу-
ку. Ці підходи значною мірою визначаються світовими тенденціями до розвит-
ку міждисциплінарних, глобальних та інтегрованих напрямків, які найчастіше 
реалізуються в рамках наукових шкіл. Національна академія державного управління 
при Президентові України може пишатися тим, що в її стінах зародилася й успішно 
розвивається наукова школа міждисциплінарного напрямку і міжнародний конкурс 
молодих учених. Адже наявність наукових шкіл піднімає престиж наукової устано-
ви, наближаючи її до європейських і міжнародних стандартів, розширюючи творчі 
можливості науки та її суспільну цінність.

Українська школа архетипіки об’єднує понад 150 докторів і кандидатів 
наук, аспірантів, докторантів, магістрантів і незалежних дослідників, котрі – 
представників найважливіших сфер соціально-гуманітарного знання з 12 країн 
світу. Сьогодні цілком можна говорити про сформоване наукове співтовариство, 
сукупний результат діяльності якого становлять близько 250 наукових публікацій, 
в тому числі ряд монографій і докторських дисертацій в галузі наук державно-
го управління. За підсумками теоретико-методологічних семінарів готуються 
резолюції та рекомендації для органів державної влади.

Перший міжнародний конкурс молодих учених, який стартував минулого року в 
рамках школи архетипіки, показав величезний творчий потенціал наукової молоді. 
Представлені на конкурс роботи вражають широтою поглядів, творчою енергією, 
гостротою інтелекту і різноманітністю наукових інтересів молодих авторів. У рам-
ках архетипної парадигми досліджувалися проблеми політико-адміністративного 
менеджменту, корупційної поведінки політико-управлінських кадрів, державної 
аграрної політики, політики планування територій при забудові населених пунктів 
і багато інших. Більшість робіт високо оцінено фахівцями та практиками, неза-
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лежними міжнародними експертами. Заслужені нагороди отримали молоді вчені з 
України та Росії. Нині до претендентів на нагороди конкурсу приєдналася Республіка 
Білорусь.

Сьогодні на порядку денному української держави стоїть питання масштабно-
го реформування, яке має консолідувати суспільство для досягнення національної 
та соціальної злагоди. Фахівці школи відзначають, що сучасний соціальний світ 
набуває високого рівня динаміки безперервних змін і як ніколи потребує гармонізації 
та збалансованості основ свого співіснування. Такими гармонізаторами і гаранта-
ми сталого розвитку суспільства виступають архетипи колективного несвідомого. 
Новий науковий підхід є актуальним не тільки для системи державного управління в 
Україні, але і для управління в різних сферах людської діяльності.

У нинішніх непростих умовах соціального протистояння і конфліктів, недовіри 
до інститутів влади, що відзначається сьогодні в Україні, подібні форуми можуть 
стати прекрасним майданчиком і приводом для ініціації діалогу та взаєморозуміння, 
розвитку толерантності і взаємоповаги.

Впевнена, що П’ятий теоретико-методологічний семінар за міжнародною уча-
стю і Другий міжнародний конкурс молодих вчених стануть новим етапом розвитку 
Української школи архетипіки, передумовою становлення нових талановитих вчених 
і вагомим внеском у розвиток сучасної національної науки державного управління.

Тож, бажаю всім нам отримати задоволення від наукових дискусій і плідного 
фахового спілкування, розкрити свою наукову і громадянську спроможність, сповна 
реалізувати творчі амбіції.

Натхнення всім нам та перемог для розвитку та реалізації України!
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