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Вже стало доброю традицією зустрічатися щороку в рамках наукових заходів, 
що їх започаткувала 2010 року в місті Феодосія (Автономна Республіка Крим) 
Українська школа архетипіки. Новий науковий напрям в державному управлінні 
став наслідком соціальних змін у бік гуманістичних цінностей, що вплинули на зміну 
й механізмів єднання людей в суспільстві. Віднині розлогий ідеологічний фактор 
суспільної інтеграції поступається місцем фактору психологічному, зокрема колек-
тивному несвідомому або архетипу. Тож, науковці НАДУ при Президентові України 
своєчасно помітили цей тренд і започаткували нову наукову школу, яка об’єднує їх 
навколо злободенних проблем розвитку суспільства і держави, стимулює їх творчий 
пошук. 

Протягом п’яти років Українська школа архетипіки об’єднала близько 150 
докторів і кандидатів наук, аспірантів, докторантів, магістрантів і незалеж-
них дослідників – представників найважливіших сфер соціально-гуманітарного 
знання з 13 країн світу. Сьогодні цілком можна говорити про сформоване наукове 
співтовариство, сукупний результат діяльності якого становлять близько 300 на-
укових публікацій, в тому числі ряд монографій і докторських дисертацій в галузі 
наук державного управління. За підсумками теоретико-методологічних семінарів 
готуються резолюції та рекомендації для органів державної влади. Особливо хочу 
відзначити ініційований школою конкурс молодих науковців, який не лише показав ве-
личезний творчий потенціал наукової молоді, але й відкрив молодим науковцям над-
звичайно цікавий та перспективний напрям наукових досліджень. 

Надзвичайно важливо, що в такі буреломні часи науковці збираються разом і мо-
жуть висловити думки, обмінятися досвідом, знайти спільні рішення на користь 
процвітання наших країн. Тому я хотіла б висловити щиру подяку організаторам і 
учасникам цьогорічних наукових заходів, а також нашим словацьким партнерам, які 
підтримали цьогорічну програму і розглядають готовність й надалі брати участь в 
заходах Української школи архетипіки.  

Хочу побажати всім учасникам плідної роботи, цікавих нових знайомств і як 
завжди приємних вражень.

 

Віце-президент
Національної академії державного управління
при Президентові України                         М. М. Білинська

ВСТУПНЕ СЛОВО

Шановні колеги, 
гості та учасники семінару!
Сердечно вітаю шановне панство – 

організаторів і учасників VI теоретико-
методологічного семінару та ІІІ конкурсу 
молодих науковців «Архетипіка й державне 
управління: громадська самоорганізація, 
соціальна мобільність, суспільна інтеграція». 




