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Переднє слово
Продуктивність філософського мислення та сила інтелектуальної традиції 
прямо пов’язані з потугою філософської спільноти країни. Тому всі зусилля 
з її розвитку є важливим внеском у справу філософії в Україні. Одним із 
чільних заходів у цьому напрямі стало започаткування 2011 року Премій із 
філософії (у лютому 2011 відбулося їх перше вручення). Через несприятливі 
обставини, серед яких ледь не чільне місце належить пасивності філософ
ського загалу, що не долучився належним чином до висування та обгово
рення кандидатів на Премії, впродовж наступних років конкурс двічі оголо
шували і двічі скасовули на проміжних етапах. Лише 2016 року його вдалося 
нарешті провести належним чином, і він став помітною подією нашого філо
софського життя.

Тоді ж організатори ухвалили рішення надалі проводити конкурс кожні 
два роки. Тому 2018 рік мав стати роком чергових Премій з філософії. Однак 
смерть на початку року видатного українського філософа, співініціатора і 
палкого прихильника Премій, голови комісії академіка М.В. Поповича за
вадила своєчасному оголошенню конкурсу. Додалась і ще одна вагома об
ставина. В останні дватри роки у вітчизняному філософському житті деда
лі активніше й розмаїтіше став заявляти про себе новий формат філосо
фування — публічний філософський дискурс. Комісія Премій із філософії 
вирішила відгукнутися на цей інноваційний інтелектуальний тренд і замість 
запланованого конкурсу провести Всеукраїнський конкурс філософських 
стартапів. Ця переорієнтація цілком відповідає духові Премій із філософії, у 
Статуті яких вказано: «Премії покликані сприяти розвиткові та консолідації 
філософської спільноти України, утвердженню в її середовищі високих ін
телектуальних стандартів, зростанню наукової та громадської активності 
молодих філософів, належній оцінці видавничої та публіцистичної фахової 
діяльності в царині філософії. Премії мають прислужитися формуванню ста
лої вітчизняної інтелектуальної традиції, вільної від соціальнополітич ної 
кон’юнктури та ідеологічних упереджень».

Діяти в нинішніх умовах в цьому напрямі означає приділяти першочер
гову увагу новому, швидко поширюваному явищу філософської активності 
в публічному прос торі. До організаторів Всеукраїнського конкурсу філо
софських стартапів потужно долучилася Академія публічного управління, в 
приміщенні якої в Між на род ний день філософії (15 листопада 2018 року) 
відбулося урочисте нагородження переможців конкурсу. Далі ми розмі
щуємо матеріали круглого столу учасників кон курсу, котрі представляли 
шість міст України. Зміст виступів засвідчує, що ор ганізаторам заходу вда
лося (цитуємо Положення про конкурс) «привернути увагу до публічних 
форм філософського дискурсу та комунікації, які виходять за межі устале
них інституційних академічних форматів». Сподіваємось, ця корисна іні ціа
тива дістане своє продовження.




