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Запрошення до участі  

 

ІХ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ СЕМІНАР  

ЗА МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ  

ТА VI МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ 

“АРХЕТИПІКА І ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОСТІР  

У ВИМІРАХ УЯВНОГО, РЕАЛЬНОГО ТА ІДЕАЛЬНОГО” 

 

Національна академія державного управління при Президентові України і Всеук-

раїнська асоціація магістрів державного управління спільно з Університетом Мон-

пельє І, Асоціацією випускників Національної школи адміністрування Франції (ENA), 

Всеукраїнською асамблеєю докторів наук з державного управління, ДУ “Інститут еко-

номіки та прогнозування НАН України”, Інститутом соціальної та політичної психо-

логії НАПН України, Українською технологічною академією запрошують науковців 

до участі у щорічних наукових заходах Української школи архетипіки – ІХ Теоретико-

методологічному семінарі за міжнародною участю та VI Міжнародному конкурсі мо-

лодих науковців за темою: “Архетипіка і публічне управління: європейський простір у 

вимірах уявного, реального та ідеального”, які відбудуться 29–30 червня 2018 р. в 

Університеті Монпельє I, м. Монпельє (Франція). 

Програмні рамки наукового форуму 2018 р. визначатиме проблематика публічно-

го управління, пов’язана зі змінами, що їх зазнаватиме у середньостроковій перспек-

тиві західноєвропейський суспільний простір. 

Відомо, що майбутнє європейського інтеграційного проекту, сценарії та моделі 

його найближчого розвитку завжди перебували у центрі уваги європейських політич-

них лідерів, державних діячів і науково-експертної спільноти. Для України це питання 

набуло практичної ваги з вересня 2017 р., – відколи країна отримала статус асоційова-

ного члена Європи.  

Спорідненість України та Європи, будучи обумовленою спільними природно-

географічними умовами й історико-культурною спадщиною, стимулює сподівання й 

прагнення українців увійти до родини країн європейського союзу. Натомість останнім 

часом не тільки Україну поглинули процеси націє- та державотворення, які суттєво 

ускладнила зовнішня збройна агресія з боку сусідньої Росії. Європейський світ остан-

нім часом також стикається з внутрішніми проблеми та зовнішніми викликами, які 

вкотре дали привід окремим експертам проголосити про занепад Європи. 

Мета заходу – об’єднання на засадах методології архетипіки міждисциплінарних 

зусиль представників соціально-гуманітарного знання навколо вирішення теоретичних 

і практичних проблем публічного управління, пов’язаних із змінами, що їх переживає 

спільний європейський простір. 

Пропонуємо учасникам форуму обрати собі один із зазначених напрямів для науко-

вої рефлексії та обговорення: 
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1. Європейський публічний управлінський простір у символічних контекстах  

індивідуальної чи колективної ідентичностей. 

2. Європейський публічний управлінський простір у конфліктних полях соціаль-

них уявлень (реальність світу праці, споживання, мас-медіа). 

3. Європейський публічний управлінський простір: від зміни цінностей до пошуку 

соціальних смислів. 

4. Європейський публічний управлінський простір: між реальністю національного 

та ідеальністю наднаціонального. 

5. Епістемологічне поле сучасної європейської публічної управлінської культури. 

Робочі мови заходу — українська, французька, англійська. 

Реєстраційний внесок — відсутній.  

Для участі в ІХ ТМС-2018 необхідно подати: 

1. Заявку на участь – до 1 березня 2018 р. на адресу Е. Афоніна 

(bpafonin@gmail.com).  

2. Рукопис статті + фотокартку — до 30 березня 2018 р. одночасно на адреси 

Е. Афоніна (bpafonin@gmail.com) та О. Суший (a_s_y2000@yahoo.com).  

Якість портретного фото: розмір 3,3 х 4,6 см, роздільна здатність 600 dpi (понад 

500 Кб), надіслати окремим файлом (назва файлу: Прізвище_фото-2018.jpeg). 

Планується видати спеціальний випуск фахового збірника “Публічне уряду-

вання”, що включатиме статті учасників ІХ ТМС-2018. Статті публікуватимуться  

паралельно англійською та українською мовами. Оплата публікацій відсутня, крім 

оплати за переклад з української мови на англійську і навпаки (з розрахунку $4 за  

1 сторінку рукопису).  

Основні рубрики збірника: 

– теорія та історія державного управління; 

– державна служба; 

– механізми публічного управління; 

– регіональне управління та місцеве самоврядування; 

– соціальна і гуманітарна політика; 

– дослідження, розробки, проекти в галузі публічного управління. 

Для участі в VI МКМН-2018 необхідно подати: 

1. Заявку на участь – до 1 березня 2018 р. на адресу Е. Афоніна 

(bpafonin@gmail.com).  

2. Рукопис статті + фотокартку – до 30 березня 2018 р. одночасно на адреси 

Е. Афоніна (bpafonin@gmail.com) та О. Суший (a_s_y2000@yahoo.com). 

Вимоги щодо оформлення рукописів статей (назва файлу: Прізвище_ТМС-

2018.doc). 

Якість портретного фото: розмір 3,3 х 4,6 см, роздільна здатність 600 dpi (понад 

500 Кб), надіслати окремим файлом (назва файлу: Прізвище_фото-2018.jpeg). 
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Оргкомітет запрошує до участі в VI МКМН-2018 молодих науковців (магістра-

нтів, аспірантів, PhD і кандидатів наук віком до 35 років) всіх науково-освітніх спе-

ціальностей. 

Міжнародна конкурсна комісія експертів з Казахстану, Польщі, США, України, 

Франції визначить найкращі роботи конкурсантів, які будуть відзначені грошовими 

преміями: 1 премія — 150 €; 2 премія — 130 €; 3 премія — 100 €. 

За результатами конкурсу планується видати україно-франко-англійський збір-

ник наукових робіт переможців і кращих авторів VІ Міжнародного конкурсу молодих 

учених “Архетипіка і публічне управління: європейський простір у вимірах уявного, 

реального та ідеального”.  

Програма ТМС-2018 

Повний текст програми буде розроблений і розісланий після надходження тематич-

них заявок від потенційних учасників щорічних заходів (до 1 травня 2018 р.). 

Натомість базові елементи програми складуть:  

1. Анонс потенційними учасниками з України, Франції та інших країн Європи і 

світу заходів, що проводитимуться в університеті Монпельє І та сприяння їх організа-

ції та підтримки. 

2. Зустріч учасників заходів з керівництвом університету Монпельє-І і Центру  

дослідження сучасності та повсякденності. 

3. Презентація україномовного перекладу книги Мішеля Маффесолі “Час племен” 

(роботу над перекладом розпочато в жовтні 2017 р., випуск друкованого видання очі-

кується в травні 2018 р.). 

4. Зустріч із засновником Української школи архетипіки професором Е. Афоніним 

та обговорення результатів моніторингових досліджень загальносистемних змін в 

Україні (1992–2017, понад 80 досліджень). 

5. ІХ Теоретико-методологічний семінар за міжнародною участю “Архетипіка  

і публічне управління: європейський простір у вимірах уявного, реального та  

ідеального”. 

6. VI Міжнародний конкурс молодих науковців “Архетипіка і публічне управлін-

ня: європейський простір у вимірах уявного, реального та ідеального”. 

7. Екскурсії містом Монпельє та іншими містами півдня Франції, відпочинок на 

узбережжі Монпельє. 

Оргкомітетом ТМС-2018 провадяться консультації щодо підготовки та подачі  

заявки на фінансову підтримку учасників (транспортних і проживання) та інших скла-

дових наукового формату з боку європейської програми “Erasmus+”. 

Українська школа архетипіки в Інтернеті: 

1. Публікації УША (Library of archetypes), доступні за посиланням: 

https://drive.google.com/drive/folders/1soaitdqqbyNet9ZZitboMAR0Yb136MkZ  

2. Сайт Української школи архетипіки: http://usarch.org/ua  

3. Сайт Української школи архетипіки на Facebook:  
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https://www.facebook.com/groups/UkrSchArchetypes/  

4. Міжнародний інтернет-клуб друзів Української школи архетипіки: 

https://www.youtube.com/watch?v=C421-150y28&list=PLCiE7UTMLHiNdM-

9MKDe4JC-QyqQsKWyp  

5. Міжнародний лекторій Української школи архетипіки: 

https://www.youtube.com/watch?v=oHqP5xa5PME&list=PLCiE7UTMLHiNAW5nY7tHQ

TM6wJeOPWyRy  

6. Фокус-група: Україна і світ: https://www.youtube.com/watch?v=DGRHxEwRN4E  

ВИМОГИ 

до структури наукової статті та її оформлення 

1. Структура наукової статті 

ПІБ автора, науковий ступінь, учене звання, посада, місце роботи, назва статті, 

розширена анотація (до 800–1000 друкованих знаків з пробілами), ключові слова. 

Зазначена інформація подається окремими блоками українською, російською та 

англійською мовами перед статтею. Якість англомовного перекладу анотації до статті, 

визначає редколегія журналу. 

Належить виділити такі аспекти статті: 

– постановка проблеми (опис проблеми, що аналізується, у загальному вигляді та 

її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями); 

– аналіз останніх публікацій за проблематикою та визначення невирішених рані-

ше частин загальної проблеми; 

– мета статті; 

– виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих 

наукових результатів; 

– висновки та перспективи подальших досліджень; 

– список використаних джерел не менше ніж 10 позицій мовами оригіналу. 

2. Оформлення наукової статті: 

– назви структурних частин статті виділяються жирним шрифтом; 

– посилання на джерела використаних матеріалів, фактичних і статистичних  

даних є обов’язковими; 

– вторинне цитування не дозволяється; 

– у формулах використовуються тільки загальноприйняті символи; 

– таблиці, рисунки, графіки повинні бути пронумеровані, мати назву та продуб-

льовані окремим файлом; 

– формат А4, гарнітура “Times New Roman”, кегель № 14, міжрядковий інтервал 

1,5; параметри сторінки (береги) – 2 см з усіх боків; 

– розмір статті – 20 тис. друкованих знаків з пробілами. 

Детальніше про вимоги можна дивитись на сайті журналу “Публічне урядування”: 

http://vadnd.org.ua/ua/general-information/  
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ЗАЯВКА 

учасника ІХ ТМС–2018 чи VI МКМН–2018 

“Архетипіка і публічне управління: європейський простір у вимірах уявного,  

реального та ідеального” 

(Київ – Монпельє, 29–30 червня 2018 р.) 

 

Прізвище, ім’я, по батькові 

укр. 

__________________________________________________________________________ 

англ. 

________________________________________________________________________ 

Установа (повна назва) 

укр. 

__________________________________________________________________________ 

англ. 

________________________________________________________________________ 

Посада 

укр. 

__________________________________________________________________________ 

англ. 

________________________________________________________________________ 

Науковий ступінь 

укр. 

__________________________________________________________________________ 

англ. 

________________________________________________________________________ 

Наукове звання 
укр. 

__________________________________________________________________________ 

англ. 

________________________________________________________________________ 

Дослідницькі напрями ТМС–2018 (виберіть відповідно до назви статті) 

1. Європейський публічний управлінський простір у символічних контекстах  

індивідуальної чи колективної ідентичностей. 

2. Європейський публічний управлінський простір у конфліктних полях соціаль-

них уявлень (реальність світу праці, споживання, мас-медіа). 

3. Європейський публічний управлінський простір: від зміни цінностей до пошу-

ку соціальних смислів. 

4. Європейський публічний управлінський простір: між реальністю національно-

го та ідеальністю наднаціонального. 

5. Епістемологічне поле сучасної європейської публічної управлінської культури. 
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Назва статті  

укр. 

__________________________________________________________________________ 

англ. 

________________________________________________________________________ 

Адреса (для пересилки збірника праць, у т. ч. поштовий індекс та адреса/номер 

найближчого відділення “Нова пошта” – для представників з України): 

___________________________ 

Контакти 

Tел. (з кодами): дом._____________, роб._______________, моб.___________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________ 

Skype:  ____________________________________________________________________ 

Форми участі (позначте жирним шрифтом в кожній позиції Так/Ні): 

1. Очна – з наданням статті та готовністю її презентувати в Монпельє (Так/Ні) 

2. Очно-дистанційна – з наданням статті та готовністю її презентації по скайпу 

(Так/Ні) 

3. Заочна – з публікацією статті у фаховому журналі (Так/Ні) 

4. Чи потребуєте Ви:  

– спеціального запрошення (Так/Ні) 

– мультимедійних засобів для доповіді (Так/Ні). 

Контакти: Едуард Афонін (науковий керівник ТМС, Україна)+38 067 2444659; 

e-maіl: bpafonin@gmail.com; 

Олена Суший (вчений секретар ТМС, Україна)+38 067 9109926; 

е-mail: a_s_y2000@yahoo.com; 

Daniel Keller (член оргкомітету, ТМС, Франція); +33 068 4080151; 

e-maіl: Daniel.KELLER@humanis.com; 

Patrick Tacussel (член оргкомітету ТМС, Франція); 

e-maіl: tacusselp@aol.com 

 

tel:01%2045%2044%2049%2050
mailto:Daniel.KELLER@humanis.com

