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Наказ № 8  від 1.11.2022 р. 

ЗАТВЕРДЖУЮ: 

Директор Недержавного аналітичного 

центру «Українські студії стратегічних 

досліджень» 

Юрій Сиротюк 

 

Положення 
Всеукраїнського конкурсу есе 

для молоді на тему 

 

«Філософія української перемоги. Візія Великої України» 
в рамках Х Бандерівських читань 

  
Україна воює вже 8 років. Цьогоріч розпочалося повномасштабне вторгнення з 

боку росії і Україна знаходиться на переломі у боротьбі з імперією.  

Україні потрібне бачення майбутнього – як внутрішнього розвитку, появи 

кластерів змін і новацій, так і вирішення зовнішньополітичних завдань після 

Перемоги. Що ми запропонуємо світу і як змінимося, який досвід ми винесемо з 

одвічної боротьби і який напрям розвитку оберемо? 

 

1.1. Метою Конкурсу є залучення молодих інтелектуалів до осмислення 

проблем, завдань та перспектив філософії української перемоги, візії Великої 

України. 

1.2.  Завданням для молодого покоління українських інтелектуалів є формування 

і розвиток стратегії розвитку; розвиток націоналістичної інтелектуальної думки; 

напрацювання ідей і пропозицій щодо розвитку та укріплення української держави; 

сприяння вихованню в молоді патріотичних та націоналістичних переконань. 

 1.3. Організатором конкурсу є Недержавний аналітичний центр «Українські 

студії стратегічних досліджень» 

  

ІІ. Тематика Конкурсу: 

 

Україна після перемоги. План внутрішніх перетворень: 

 Виправлення ключових помилок доби незалежності: економічна доктрина 

післявоєнної України; інтелектуально-культурний розвиток; вирішення проблеми 

демографічної катастрофи;  

 політичний ландшафт після перемоги, потенціал волонтерського руху;  

 якою буде армія. 
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Зовнішньополітичні завдання України після перемоги: 

 Нова реальність: Україна як впливова сила на регіональному та світовому рівні та 

гарант безпеки у світі з однією з найсильніших армій;  

 формування нових союзів під проводом Києва;  

 cвіт без росії: нові можливості, нові перспективи, Київ як центр тяжіння для 

південних регіонів рф; 

 Україна як майданчик для апробації нових сценаріїв розвитку для людства. 

 

При виборі теми можна орієнтуватися на напрямки: 
- Які ключові помилки зроблені за 30 років незалежності і як їх виправляти? 

- Стереотипи про Україну, які під час війни розвалилися. 

- Економічна доктрина післявоєнної України. Чи зможемо ми побудувати економіку на 

постіндустріальних галузях (інформаційні технології тощо).  

- Культурний розвиток України після перемоги. 

- Інтелектуальний простір України, яким він буде після війни. 

- Гуманітарна аура нації-переможця. 

- Як уникнути демографічної катастрофи в Україні та не втратити зв'язок з діаспорою?  

- Чи трансформується волонтерство у відповідальне громадянство? 

- Яких Збройних сил Україна потребуватиме після перемоги? 

- Як зміниться політичний ланшафт України після перемоги? 

- Безпекова формула у Європі - нові геополітичні центри. 

- Нова реальність: Україна як впливова сила на регіональному та світовому рівня. 

- Формування нових союзів під проводом Києва. Трикутник Україна-ЄС-НАТО. Україна – 

ключ до безпеки Західного світу.  

- Значення України на тлі загострення світової продовольчої кризи. 

- Україна як центр тяжіння для населення сучасного півдня московії (від Бєлгорода до 

Кубані).  

- Україна - гарант безпеки у світі з однією з найсильніших армій. 

- Україна як майданчик для апробації нових сценаріїв розвитку для людства. 

- Світ без росії: нові можливості, нові перспективи . 

  

 3. Умови та вимоги Конкурсу 

3.1. До участі запрошуються молоді дослідники - молоді військовослужбовці, 

студенти вищих навчальних закладів, магістранти, аспіранти, молоді вчителі та 

науковці до 31 року. 

3.2. До Конкурсу приймаються оригінальні, не опубліковані раніше роботи у 

вигляді науково-публіцистичних есе, що містять власні обґрунтовані міркування, 

грунтуються на націоналістичних ідеях, у яких розкриваються тема та проблематика 

Конкурсу і які мають теоретичну і практичну цінність. 

Робота має бути виконана українською мовою. 

3.3. Вимоги до оформлення есе: обсяг до 15 тис. знаків (8 стор.).  У правому 

верхньому кутку першого аркуша – П.І.П. автора, місце, навчання/праці/громадської 

організації. Назва документа має виглядати: Конкурс_Прізвище автора 

При наявності посилань на використану літературу,оформлення здійснювати у 

форматі посторінкових виносок.  

 

3.4. Термін подання робіт на Конкурс –  до 20 грудня 2022 року в електронній 

формі (файл прикріпити до Реєстраційної форми) 

3.5 Реєстрація та подання роботи за посиланням: http://surl.li/dnpim 

3.6 Контакти: nac.ussd@gmail.com,  

тел.: Олійник Юрій (+38067 605 3505), Бойко Тетяна (+38067 961 1662) 

http://surl.li/dnpim
mailto:nac.ussd@gmail.com


  

 4. Журі Конкурсу та критерії оцінювання. 

4.1. Для визначення переможців створюється журі, до складу якого входять: 

Юрій Сиротюк, директор Недержавного аналітичного центру «Українські студії 

стратегічних досліджень», народний депутат України VII  скликання, ініціатор 

Бандерівських читань 

Богдан Галайко, к.і.н., експерт НАЦ «Українські студії стратегічних досліджень» 

Тетяна Бойко, к.філос.н.,  секретар НАЦ «Українські студії стратегічних 

досліджень» 

Володимир Тиліщак, к.і.н., заступник голови Українського інституту 

національної пам’яті 

Юрій Олійник, к.пол.н., керівник дослідницьких програм НАЦ «Українські 

студії стратегічних досліджень» 

Михайло Кублій, к.і.н., викладач Національного університету “Києво-

могилянська академія” 

Олександр Чупак, керівник  економічних програм НАЦ «Українські студії 

стратегічних досліджень» 

Василь Деревінський, д.і.н., професор Київського національного університету 

будівництва і архітектури 

 

 4.2. Подані на Конкурс роботи оцінюються за такими критеріями: 

- відповідність напрямкам досліджень та завданням Конкурсу; 

- рівень опрацювання теми, 

- обґрунтованість поданих висновків; 

- творчий підхід та оригінальність; 

- послідовність, логічність викладення думок, 

- повнота джерельної бази,   

- стиль викладу матеріалу, 

- наявність / відсутність граматичних помилок, русизмів 

4.3. До конкурсу не допускаються роботи, які містять плагіат, без дотримання 

вимог Конкурсу (п.3.3) 

Журі залишає за собою право відхиляти матеріали, які не відповідають тематиці 

Конкурсу. 

4.4. Журі Конкурсу: 

- здійснює оцінку робіт, представлених на Конкурс; 

- визначає переможців Конкурсу: 1,2,3 місце; 

- може відзначати окремі роботи додатково. 

4.5. Журі рекомендує до публікації у збірнику Х Бандерівські читання кращі 

роботи учасників Конкурсу. 

  

5. Нагородження переможців 

5.1. Організатори повідомляють усіх учасників про результати Конкурсу до 25 

січня 2023 року. 

5.2. Переможці Всеукраїнського конкурсу будуть відзначені нагородами та 

призами від військових. 

5.3. Підведення підсумків та нагородження переможців Конкурсу відбудеться 

під час Х Бандерівських читань у лютому 2023 року. 

Наш сайт: ussd.org.ua, 

сторінки у соцмережах: Ussd@org.ua, https://www.facebook.com/nac.ussd/, 

https://www.facebook.com/bandera.chyt/. 
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