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Шановні колеги!
У цьому номері пропонуємо до вашої уваги інформацію про
ІV теоретико-методологічний семінар за міжнародною участю та Перший
міжнародний конкурс молодих науковців та студентів-учасників
магістерських програм на тему
«Архетипіка і державне управління: інституційні форми, механізми та практики»
23-25травня 2013 року
Україна, м. Київ
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ОРГАНІЗАТОРИ:

Національна академія державного управління при Президентові України;
Харківський регіональний інститут державного управління Національної
академії державного управління при Президентові України
Асоціація докторів державного управління
Інститут економіки і прогнозування НАН України
Українська технологічна академія
Українське товариство сприяння соціальним інноваціям
ПАРТНЕРИ:
Британська академія освіти (м. Лондон, Великобританія)
Воронезький філіал Російської академії народного господарства і державної
служби при Президентові Російської Федерації (м. Воронеж, Російська Федерація)
Дніпропетровський
регіональний
інститут
державного
управління
Національної академії державного управління при Президентові України (м.
Дніпропетровськ, Україна)
Інститут історії України НАН України (м. Київ, Україна)
Львівський регіональний інститут державного управління Національної
академії державного управління при Президентові України (м. Львів, Україна)
Міжнародної Академії Освіти (м. Твер, Російська Федерація)
Національний інститут стратегічних досліджень При Президентові України
(м. Київ, Україна)
Національний університет «Києво-Могилянська Академія» (м. Київ, Україна)
Національний університет біоресурсів і природокористування України (м.
Київ, Україна)
Одеський регіональний інститут державного управління Національної
академії державного управління при Президентові України (м. Одеса, Україна)
Російський університет дружби народів (м. Москва, Російська Федерація)
Санкт-Петербурзького
Російська Федерація)

політехнічного університет

Центр дослідження сучасності (м. Париж, Франція)

(м.

Санкт-Петербург,
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До участі в семінарі запрошуються фахівці різних галузей соціально-гуманітарного
знання, що сприятиме міждисциплінарному розгляду актуальних проблем
державного управління.
В рамках ІV ТМС-2013 у фокусі архетипної методології пропонується розглянути
проблеми розвитку публічного адміністрування в Україні та інших країнах світу.
Для обговорення виносяться наступні дослідницькі напрями:
Архетипи та технології маніпулювання масовою свідомістю;
Архетипіка і публічна політика;
Архетипні засади комунікативних практик в публічній сфері
Архетипні підходи та моделі розвитку публічної сфери;
Архетиповий політичний менеджмент;
Архетипові засади церемоній та ритуалів у публічній сфері;
Механізми та практики публічного адміністрування (архетипова парадигма);
Публічна політика і система владно-управлінських відносин: архетипний
підхід;
Публічне адміністрування та соціальний діалог в дзеркалі архетипіки.
Інше (в парадигмі архетипіки)
У програмі ІV ТМС «Архетипіка і державне управління» передбачено
наступні формати роботи:
1.
Очний формат сесійних обговорень наукових доповідей – традиційний
елемент програми.
2.
Заочно-дистанційний вебінар обговорень наукових доповідей
застосуванням технології Microsoft Lynk – новаційний елемент програми.
3.

Конкурс молодих учених (до 35 років) – новаційний елемент програми.

4.

Культурно-розважальні заходи для учасників і гостей форуму.

із

Для участі у форумі необхідно до 25 березня 2013 р. подати до оргкомітету
ТМС-2013 на дві адреси: a_s_y2000@yahoo.com; bpafonin@gmail.com заявку на
участь та до 25 квітня 2013 р. додати решту матеріалів:











Заявку на участь.
Текст доповіді/статті (обсягом 11-12 с. або 20 тис. знаків) укр. та рос. мовами – для
учасників з України, рос. мовою – для інших учасників.
До тексту мають бути додані (укр./рос./англ. мовами):
індекс УДК;
прізвище, ім’я по батькові;
назва доповіді-статті;
анотація (до 500 знаків з пропусками);
ключові слова.
Пропозиції до проекту рекомендацій ІV ТМС-2013.
Якісне фото (3,5 х 5 см, 600 dpi, окремим файлом у форматі jpeg).
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За підсумками форуму планується видати українсько- та російськомовний збірники
матеріалів ТМС-2013, що їх представлятимуть спеціальні випуски фахового (за
спеціальністю «Державне управління») журналу «Публічне управління: теорія та
практика».
Практичні рекомендації учасників будуть узагальнені та подані від НАДУ при
Президентові України до органів державної влади України.
Формати участі – очний, заочно-дистанційний – для технологією McLynk (з
участю в обговоренні та друком статті/доповіді) та заочний (з друком статті).
Оргкомітет залишає за собою право відхилити заявку, яка не відповідає тематиці,
методології наукового форуму чи вимогам, що висуваються до оформлення
доповідей/статей. Щодо включення учасника до програми форуму йому буде
повідомлено у відповіді на заявку.
Робочі мови – українська, російська, англійська.
Реєстраційний внесок для участі у форумі складає:
200 грн. – для учасників з України;
$ 30 – для учасників з інших країн.
Реєстраційний внесок включає витрати на підготовку та видання двомовної версії
електронного формату журналу «Публічне управління: теорія та практика»; кавубрейк; виготовлення сертифікату учасника, програми ТМС-2013, бейджа.
Друковану (паперову) версію журналу можна замовити за додаткову оплату.
Реквізити для оплати орг. внеску будуть надані з розсилкою запрошень і програми
ТМС-2013.
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доповідей/статей

Доповідь обсягом 11-12 сторінок подається до Оргкомітету ТМС в електронному
форматі MS WORD 6.0, 7.0, 97. Установки: Times New Roman, 13 кегль, 1,0 інтервал;
верхнє і нижнє поле – 2 см, ліве – 2,5 см, праве – 1,5 см; абзац – 1,25 см. Не
використовувати табуляцій, переносів, автоматичних виносок і списків.
Текст має бути оформлений відповідно до вимог МОНмолодьспорту України з
обов’язковим відображенням наступних елементів:
 постановка проблеми та її зв’язок з важливими науково-практичними
завданнями;
 актуальність дослідження;
 аналіз останніх досліджень і публікацій;
 визначення невирішених раніше завдань загальної проблеми;
 мета;
 виклад основного матеріалу;
 висновки та подальші напрями наукових досліджень;
 рекомендації органам законодавчої та виконавчої влади;
 список літератури.
Текст друкується в авторській редакції.
Учасники з України традиційно текст подають одночасно українською та російською
мовами.
Структура доповіді / статті:
 індекс УДК розташовується у лівому верхньому куті;
 ім’я та прізвище автора (чи авторів) вказуються у правому верхньому куті з
зазначенням наукового ступеня, звання, посади, організації;
 через 1,5 інтервалу друкується назва доповіді посередині рядка великими
літерами;
 через 1,5 інтервалу друкується текст анотації та ключові слова (укр. / рос. /
англ.);
 через 1,5 інтервалу друкується текст доповіді з інтервалом 1,0 між рядками;
 через 1,5 інтервалу друкується список літератури (за алфавітом).
 Посилання в основному тексті вказуються в квадратних дужках за зразком [2, с.
34].
При оформленні статей доцільно орієнтуватися на зміст паспортів спеціальностей
наукової галузі «Державне управління»:
http://www.academy.gov.ua/doc/aspirant/s_v_r/Pasport_1.pdf
http://www.academy.gov.ua/doc/aspirant/s_v_r/Pasport_2.pdf
http://www.academy.gov.ua/doc/aspirant/s_v_r/Pasport_3.pdf
http://www.academy.gov.ua/doc/aspirant/s_v_r/Pasport_4.pdf
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ЗАЯВКА УЧАСНИКА
ІV теоретико-методологічного семінару за міжнародною участю
«АРХЕТИПІКА Й ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ:
ІНСТИТУЦІЙНІ ФОРМИ, МЕХАНІЗМИ І ПРАКТИКИ»
Київ, Україна, 23-25 травня 2013 р.
Прізвище, ім’я, по-батькові ___________________________________________
Установа _________________________________________________________
Посада, ступінь, звання ______________________________________________
Тема доповіді _____________________________________________________
Адреса (для пересилки збірника праць; вкл. з поштовим індексом):
________________________________________________________________
Контактні тел. : дом. ______________________, моб. _____________________
Е-mail: ___________________________________________________________
Форма участі: 1. Очна (публікація); 2. Дистанційно-заочна (Skype-ім’я:
_____________, публікація); 3. Заочна (публікація)
Чи потребуєте Ви спеціального запрошення: Так / Ні (підкресліть вибране)
Дата приїзду: _______________
Дата виїзду: _______________
Чи потребуєте місця в готелі (від 160 грн./доба на особу):
Так (на 1 особу), Так (на подружжя), Ні, не потребую
Порядком вивчення попиту на екскурсії 25 травня (за окрему плату):
1. Групова оглядова автобусно-пішохідна екскурсія Києвом – ТАК/НІ;
Ретро-трамвай по Подолу тривалістю 1,5-2,0 год. – ТАК/НІ;
Фуршет в кафе-трамвайчику по Подолі тривалістю 1,5-2,0 год. ТАК/НІ;
(http://www.interesniy.kiev.ua/excursions/neobychnye-ekskursii/99315);
2. Групова екскурсія по Дніпру – ТАК/НІ;
http://www.riverest.kiev.ua/ (орієнтовна)
3. Індивідуальна екскурсія з відвідуванням міст і пам’яток культурної спадщини
України (http://ukraine3d.com/) – ТАК/НІ.
З питань замовлення екскурсій та готелю просимо звертатись до нашого
туроператора – Ірини Леонідівни Вихованець (+38 067 6995765; e-mail:
Olimp_tour@ukr.net).
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ПЕРШИЙ МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС
МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ ТА СТУДЕНТІВ-УЧАСНИКІВ
МАГІСТЕРСЬКИХ ПРОГРАМ ЗА ТЕМОЮ
«АРХЕТИПІКА Й ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ:
ІНСТИТУЦІЙНІ ФОРМИ, МЕХАНІЗМИ ТА ПРАКТИКИ».
Конкурс присвячений вивченню актуальних проблем державного управління на
теоретико-методологічних засадах архетипної парадигми.
АКТУАЛЬНІСТЬ конкурсної проблематики зумовлена становленням нових
соціальних реалій, в яких психологічний чинник з його архетипами колективного
несвідомого стає системоутворюючим чинником розв’язання суспільних проблем, в
тому числі проблем державного управління.
Організатори конкурсу розглядають його як важливий елемент розвитку
ініціатив Української наукової школи архетипіки навколо заснованого 2010 р.
щорічного теоретико-методологічного семінару (ТМС) за міжнародною участю, що
здійснюється за темою «Архетипіка та державне управління».
Подібні ініціативи здійснюють також з 2010 року Болгарія, Росія, Чехія за
темами: «Архетипіка і культура», «Архетипіка і література». На сьогодні загальний
доробок українського форуму складає низка авт. орських монографій та 148 наукових
публікацій, розміщених у 3-х випусках фахового наукового журналу «Публічне
управління: теорія та практика» (№ 3-4, 2010; спецвипуск, 2011; спецвипуск 2012 –
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Pubupr/texts.html).
ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ КОНКУРСУ: молоді науковці (аспіранти й докторанти),
а також студенти/слухачі магістерських програм віком до 35 років, котрі
представляють різні галузі соціально-гуманітарного знання та досліджують проблеми
державного управління.
МЕТА КОНКУРСУ: залучення талановитої наукової молоді до нового науководослідного напряму «Архетипіка й державне управління».
ЗАВДАННЯ КОНКУРСУ: виявлення талановитої наукової молоді, стимулювання
шляхом створення конкурентних засад її інтересу до наукових досліджень актуальних
проблем державного управління в архетипній методології, а також застосування
отриманих наукових результатів в діяльності законодавчої та виконавчої гілок влади.
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УМОВИ КОНКУРСУ:
У конкурсі можуть взяти участь аспіранти, докторанти та студенти/слухачі
магістерських програм соціально-гуманітарного профілю очної та заочної форм
навчання (віком до 35 років) з України, країн СНД та дальнього зарубіжжя, які
досліджують проблеми державного управління в архетипній методології.
Для участі в конкурсі слід надіслати на дві електронні адреси:
a_s_y2000@yahoo.com; bpafonin@gmail.com до 25 березня 2013 р. заявку учасника
конкурсу, а до 25 квітня 2013 р. – матеріали авторського дослідження.
Матеріали на конкурс подаються у формі наукових статей із зазначенням девізу
та номінації, за якою виконана робота:
1. «Теорія та історія державного управління, державної служби та місцевого
самоврядування (архетипна парадигма)»;
2. «Механізми державного управління,
самоврядування (архетипна парадигма)»;

державної

служби

та місцевого

3. «Проблеми планування розвитку територій (архетипна парадигма)».
Для переможців у кожній з номінацій встановлено по 3 грошових премії:
1 місце – 3 000 грн. (300 €)
2 місце – 2 000 грн. (200 €)
3 місце – 1 000 грн. (100 €)
Для забезпечення максимальної об’єктивності та прозорості процесу
оцінювання робота кожного учасника буде подаватися на розгляд експертної комісії
під визначеним девізом – без зазначення ПІБ автора.
Обов’язковою умовою участі у конкурсі представників України є подання
матеріалів двома мовами – українською та російською.
3. Вимоги до оформлення статей (див. стор.5 цього вісника)
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ЗАЯВКА УЧАСНИКА
Міжнародного конкурсу молодих науковців
«АРХЕТИПІКА Й ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ:
ІНСТИТУЦІЙНІ ФОРМИ, МЕХАНІЗМИ І ПРАКТИКИ»
Київ, Україна, 24 травня 2013 р.
Прізвище, ім’я, по-батькові ________________________________________
Рік народження учасника __________________________________________
Статус (слухач/студент/аспірант/докторант, ступень, звання)______________
Установа ______________________________________________________
Назва статті ____________________________________________________
Девіз статті ____________________________________________________
Адреса (вкл. з поштовим індексом – для замовлення за власний кошт та
пересилки збірника праць): _____________________________________________
Контактні тел. : дом. ______________________, моб. ___________________
Е-mail: ________________________________________________________
Чи братимете участь у ІV ТМС-2013 (23-25.05.2013): ТАК/НІ;
Форма участі:
1. Очна (публікація)
2. Дистанційно-заочна (Skype-ім’я: __________________, публікація)
3. Заочна (публікація)
Дата приїзду: _______________
Дата виїзду: _______________
Чи потребуєте місця в готелі (від 160 грн./доба на особу):
ТАК (на 1 особу), ТАК (на подружжя), НІ, не потребую
Порядком вивчення попиту на екскурсії 25 травня (за окрему плату):
Групова оглядова автобусно-пішохідна екскурсія Києвом –
ТАК / НІ
Ретро-трамвай по Подолу тривалістю 1,5-2,0 год. –
ТАК / НІ
Фуршет
в
кафе-трамвайчику
по
Подолі
тривалістю
1,5-2,0
год.
(http://www.interesniy.kiev.ua/excursions/neobychnye-ekskursii/99315) –
ТАК / НІ
4. Групова екскурсія по Дніпру http://www.riverest.kiev.ua/
(компанія
орієнтовна) –
ТАК / НІ
5. Індивідуальна екскурсія з відвідуванням міст і пам’яток культурної спадщини
України (http://ukraine3d.com/) –
ТАК / НІ
З питань замовлення екскурсій та готелю просимо звертатись до нашого
туроператора – Ірини Леонідівни Вихованець (моб.: +38 067 6995765; e-mail:
Olimp_tour@ukr.net
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Детальна інформація про теоретико-методологічний семінар та
Перший міжнародний конкурс
молодих науковців та студентів-учасників:

Афонін Едуард Андрійович
моб (+38) 067 2444659
e-maіl: bpafonin@gmail.com

Суший Олена Володимирівна
моб (+38) 067 9109926
е-mail: a_s_y2000@yahoo.com

НАШІ КОНТАКТИ:
Національна академія державного управління при
Президентові України
Управління забезпечення міжнародних зв’язків
тел./факс (044) 481-21-76
E-mail: napa.international@ukr.net
вул. Пугачова, 12/2,
к. 207-208
м. Київ, 04050

Інформаційний вісник підготувала
Анжела Левченко

