
Координати оргкомітету:

01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60, кім.

257  (юридичний  факультет  Київського

національного  університету  імені  Тараса

Шевченка).  Відповідальний:  доцент

Скригонюк Микола Іванович.

80984551060

                        Nota Bene

Просимо  повідомити  про  Ваше

прибуття (дата, номер поїзду і номер

вагону,  номер  рейсу  автобуса)  не

пізніше,  ніж  за  7  днів  до  початку

конференції;

Оргкомітет,  на  жаль,  не  може

відшкодовувати  витрати,  пов’язані  з

проїздом,  проживанням  та

харчуванням учасників конференції;

Організаційний  внесок  не

передбачений.

Усі  основні  заходи,  які  заплановані

Організаційним  комітетом  конференції

планується  провести  в  головному

навчальному  корпусі  Міжгалузевого

інституту управління, який розташований за

адресою: 03151 м. Київ вул. Ушинського, 15.

(їхати від площі Льва Толстого тролейбусом

№8  до  кінцевої  зупинки  вул.  Донецька.

Вартість квитка 1,5 грн.)

Реєстрація  учасників  конференції

з 9.00 до 10 год 30 хв. за вказаною

адресою  

N.B. У  випадку,  коли  після

надіслання  заявки  виявиться,  що

Ваша  участь  в  конференції,  з  тих

чи  інших  причин,  є  неможливо,

просимо Вас завчасно повідомити

про це Оргкомітет!!!

                     Довідка:

Якщо  маєте  бажання,  щоб  Ваша

доповідь  була  надрукована,  то  вона

має  обов’язково  торкатися  проблеми

плебсологічного аспекту.   

                 Тернопільський                 Тернопільський  національнийнаціональний
                    економічний університетекономічний університет

                **

            Міжгалузевий інститут  управлінняМіжгалузевий інститут  управління
                 **   **

                Економіко – технологічний університетЕкономіко – технологічний університет
                                ******

                                                    Благодійна організаціяБлагодійна організація
   „Центр практичної філософі”   „Центр практичної філософі”

******

  Всеукраїнська науково-практичнаВсеукраїнська науково-практична
конференція на тему: „Плебсологічна, якконференція на тему: „Плебсологічна, як
філософсько – правова,оцінка сучасноїфілософсько – правова,оцінка сучасної

світової фінансово – економічної кризи ісвітової фінансово – економічної кризи і
завдань стратегічного менеджменту”( ззавдань стратегічного менеджменту”( з

виданням збірки матері-виданням збірки матері-
алів конференціїалів конференції) 24 квітня   2009) 24 квітня   2009  р.  м. київ,р.  м. київ,

УкраїнаУкраїна
                      Узагальнено:
Плебсологія –  це  нове  філософсько  –  правове
вчення  (започатковане  на  юридичному
факультеті  Київського  національного
університеті  імені  Тараса  Шевченка  та
Міжгалузевого інституту управління на межі II –
III тисячоліть  нашої ери) і являє  собою систему
відповідних  поглядів про масову участь мудрого
простонароду   в  позитивних  і  негативних
природно соціальних процесах.
                             Деталізовано:

Плебсологія  -  це   система  філософсько  –
правових  поглядів  про  масову  участь  мудрого
простонароду  в  право-державотворчих  та  інших
позитивних  і  негативних  природно-соціальних
процесах,  у  тому  числі  глобалізму  і
антиглобалізму,  фінансово-економічних,  полі-
тичних  криз,  так  само  й  світових,  рівночинно
захисті:  природи;  прав  та  свобод  людини;
гендерної  рівності;  сім'ї;  національних  та
соціальних  груп;  рідної  національної,  а  також
справедливої  інтернаціональної  державності;
мови,  культури,  та  ін.,  з  метою  побудови
світового  класичного  громадянського
суспільства.



Шановні колеги!
Запрошуємо  Вас  взяти  участь  у  Всеукраїнській
науково  –  практичній  конференції
„Плебсологічна  як філософсько – правова оцінка
сучасної  світової  фінансово-економічної  кризи  і
завдань  стратегічного  менеджменту”,  яка
відбудеться  24  квітня  2009  року  на  базі
Міжгалузевого  інституту  управління,
Тернопільського  національного  економічного
університету,  Економіко  –  технологічного
університету  та  Благодійної  організації  „Центр
практичної філософії”
Основні напрямки роботи конференції:
1. Менеджмент організацій;
2. Маркетинг;
3. Бюджетування;
4. Управління персоналом;
5. Конфліктологія;
6. Комунікації в сучасних умовах;
7. Організаційні зміни;
8. Управління тотальною якістю;
9. Логістика;
10. Історія та соціологія, логіка, психологія,
11.  Політологія,  економіка,  педагогіка  та  ін.
гуманітарні наукові напрямки. 
                     •••••
12. Філософія права;
13. Теорія  та історія держави та права;
14. Конституційне право; Адміністративне право;
15. Цивільне право; Господарське право;
16. Трудове право та право соціального

забезпечення; Фінансове право;
17. Міжнародне приватне право;
18. Право: земельне, екологічне, аграрне;
19. Кримінальне право та кримінологія;
20.  Правосуддя  (цивільний  процес,  нотаріат,

кримінальний процес та криміналістика);

Робочі мови конференції:
• Українська, російська, англійська, німецька.

Для  учасників  конференції  необхідно  до  24
квітня  2009 року надіслати одночасно:

заявку (див. зразок);
відредаговані  тези  доповіді  (див.  зразок  та

вимоги до оформлення);
засвідчену  рекомендацію

наукового  керівника  (перескановану,  в
електроному  варіанті)   і  на  електронну  адресу:
plebsologia1958@yandex.ru

Зразок заявки
Заявка

На участь  у Всеукраїнській науково- практичній
конференції  „Плебсологічна  як  філософсько  –
правова  оцінка  сучасної  світової  фінансово-
економічної  кризи  і  завдань  стратегічного
менеджменту”
Прізвище, ім'я, по батькові__________________
Навчальний заклад та тема доповіді___________
Дом. адреса           __________________________
Тел./ факс*               __________________________
E-mail                    __________________________
П.І.Б. керівника та наукові регалії:

Вимоги до оформлення тез доповіді:
o текст,  виконаний  у  Microsoft Word для

Windows;
o обсяг  –  до  3  сторінок  книжного  формату  А4

(посилання на список джерел не подаються);
o поля:  верхнє,  нижнє,  праве  –  15  мм.,  ліве

-20мм;
oшрифт – Time New Roman.Кегль – 14;
o інтервал між рядками  - 1,5;
o назва  файлу  в  електроному  варіанті  повинна
містити  прізвище  автора  в  англійській
транслітерації;

Оргкомітет  залишає  за  собою  право  відбору
учасників,  залежно  від  актуальності   та
наукового рівня тексту доробку.

         Зразок оформлення тез доповіді
Микола Скригонюк,

Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка

Плебсологія як філософсько – правове вчення
та його значення у подоланні світової

фінансово- економічної кризи та побудові
світового класичного громадянського

суспільства 
Актуальність теми дослідження обумовлена...
[текст доповіді]

Рекомендація
Плебсологічна (філософсько – правова)

характеристика об’єкту дослідження має
такі елементи:

1.  Плебсологічний  об’єкт  як  конкретне,  тобто
природно  –  соціальне  (дія  –  бездіяльність)  явище,
подія, національна культура, народна правотворчість,
правова  норма,  право-державотворчі  процеси  за
участю  мудрого  простонароду  та  інші  аналогічні
позитивні  та  негативні  процеси,  (елементи  яких
сформульовані  у  визначенні  плебсологія)  з  його
невпинною правовою сутністю;
2.  Основоположний  метод плебсологічного
пізнання  як концентроване осмислення мудрим
простонаром,  у  формі систематизованої
сукупності загального-філософського  і
названого вище – конкретного;
3. Природа виникнення (натуральна, соціальна чи
змішані) та генезис предмету дослідження;
4.Наслідки (деякі обставини), тобто  значення
досліджуваного предмету для сучасності :
людини, суспільства, рідної національної
(справедливої інтернаціональної)  державності і
світового співтовариства;
5. Джерела первинних відомостей про дослі-
джуваний предмет ;
6. Погляди класиків і сучасних вчених про
досліджуваний предмет;
7. Система природно-правових та соціально-правових
ознак предмету дослідження: загальна, галузева;
8. Застосування плебсологічних, а також галузевих
законів та аксіом, у т.ч. нормативно-правових актів,  в
процесі пізнання відповідного предмету
9. Думки спеціалістів;
10. Висновок експерта (у разі потреби);
11. Громадська думка про предмет дослідження;
12. Позитивний і негативний вплив досліджуваного
предмету на побудову світового класичного
громадського суспільства.


