Паспорт проекту
Назва проекту

«Архетипіка й державне управління»

Мета проекту

Створення форуму фахівців, експертів, науковців для обговорення
актуальних питань щодо взаємозв’язків архетипіки і державного
управління, піднесення ролі людини-управлінця як ключового фактора в
системах управління, відповідної зміни культури та поведінки людини і
побудови таких систем управління, в яких людина є базовою основною
системи управління.

Донор

Внески учасників проекту і приватних осіб.

Виконавець
проекту

Кафедра державної політики та управління політичними процесами
Національної академії державного управління при Президентові України.

Партнери
проекту

Харківський регіональний інститут державного управління НАДУ;
Асоціація докторів державного управління;
Національна академія наук України;
Українська технологічна академія;
Українське товариство сприяння соціальним інноваціям;
Воронезький філіал Російської академії народного господарства і
державної служби при Президентові Російської Федерації;
Центр дослідження сучасності (м. Париж, Французька Республіка);
Санкт-Петербурзький політехнічний університет (Російська
Федерація)

Бенефіціари
(цільова група)
проекту

Співтовариство вчених різних галузей наук, що досліджують проблеми
державного управління з використанням теоретико-методологічних засад
архетипної парадигми.

Терміни
впровадження
проекту

2010 рік – дотепер

Основні
напрями
(компоненти)
проекту

Проведення щорічного теоретико-методологічного семінару
(ТМС) за міжнародною участю;
Випуск збірника матеріалів ТМС українською, російською,
англійською мовами;
Проведення щорічного міжнародного конкурсу молодих
вчених (до 35 років) за темою «Архетипіка публічного
управління»;
Випуск збірника матеріалів конкурсних робіт українською,
російською, англійською мовами.

Керівники/
координатори
проекту

АФОНІН Едуард Андрійович – професор кафедри державної політики та
управління політичними процесами Національної академії державного
управління при Президентові України:
http://afonined.livejournal.com/profile;
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Usoc/afonin.html)

Моб.: +38 067 244 4659
E-maіl: bpafonin@gmail.com
Skype: Eduard Afonin

Результати
проекту

Проведено 3 щорічних
міжнародною участю:

теоретико-методологічних

семінари

за

13-14 липня 2010 року (м. Феодосія, Україна) — обговорено
комплекс теоретико-методологічних питань, що забезпечують дослідження
особливостей взаємоз’язків між державним управлінням й архетипними
уявленнями, які розглядаються в контексті розгортання «універсального
епохального циклу» (за Е.Афоніним та А.Мартиновим);
23-30 січня 2011 року (м. Шарм-Ель-Шейх, Єгипет) — обговорено
проблеми державного управління із застосуванням методології архетипіки;
23-30 червня 2012 року (м. Барселона, Іспанія) — обговорено
проблеми державного управління та державного будівництва, їх
взаємозв’язку з архетипами колективного несвідомого.
Форуми зібрали близько 200 учених з 10 країн світу та 37 міст.
Видано 3 номери (україно- та російськомовної версій) спецвипусків
фахового журналу «Публічне управління: теорія та практика: збірник
наукових праць», в яких розміщено 148 наукових статей, котрі з
міждисциплінарних позицій архетипної парадигми висвітлюють проблеми
демократичного творення держави, що постають у сфері публічного
управління і суспільної політики.
З використанням методології архетипіки захищені та досліджуються
такі кандидатські та докторські дисертації:
докторська дисертація «Політико-управлінська еліта України в
умовах суспільної трансформації: становлення та розвиток» (О. І.
Крюков, 2003-2007);
докторська
дисертація
«Теоретико-методологічні
державотворення в Україні» (Т. О. Бутирська, 2004-2010);

засади

кандидатська дисертація «Громадянська культура державних
службовців як чинник демократизації українського суспільства» (С.
О. Сибиряков, 2005-);
докторська дисертація «Ціннісний вимір трансформації державнополітичного режиму в Україні» (О. В. Радченко, 2006-2010);
докторська дисертація «Державна політика в галузі бібліотечної
справи: еволюція та тенденції розвитку в
інформаційному
суспільстві» (Я. О. Чепуренко, 2008-);
докторська
дисертація
«Теоретико-методологічні
засади
розроблення
та
функціонування
механізму
електронного
врядування» (І. В. Клименко, 2008-);
докторська дисертація «Соціокультурна парадигма державного
управління: становлення та розвиток в Україні» (О. В. Суший,
2009-);
докторська дисертація «Формування та реалізація зовнішньої
політики держави в умовах глобалізації» (О. С. Лозовицький, 2010-)
докторська дисертація «Архетипова парадигма авторитету
керівників державних органів в Україні» (Т. В. Новаченко, 2010-);

докторська дисертація «Вплив глобальних комунікацій на процеси
державотворення в Україні» (М. Г. Лашкіна, 2012-);
докторська дисертація «Глобальне громадянське суспільство:
феноменологія та вплив на державну політику України» (Т. В.
Бєльська, 2012-).
На останньому форумі учасниками заходу прийнято рішення щодо
проведення чергового ТМС-2013 та конкурсу молодих вчених в травні
2013 р. в м. Києві.
У програмі київського ТМС-2013 плануються:
1. Традиційний (очний) формат сесійних наукових обговорень ТМС2013.
2. Заочно-дистанційний вебінар ТМС-2013 із застосуванням технологій
MS Lynk.
3. Конкурс молодих учених «Архетипіка публічного управління» (до 35
років).

