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І. ОРГАНІЗАТОРИ 

 Національна академія державного управління при Президентові України (Київ, Україна) 

 Університет Монпельє 3 імені Поля Валері (Монпельє, Франція) 

 Всеукраїнська асамблея докторів наук державного управління (Київ, Україна) 

 Інститут економіки і прогнозування НАН України (Київ, Україна) 

 Інститут соціальної та політичної психології НАПН України (Київ, Україна) 

 Українська технологічна академія (Київ, Україна) 

 

ІІ. ПАРТНЕРИ 

 Апарат Верховної Ради України (Київ, Україна)  

 Бард коледж (Бард, штат Нью-Йорк, США) 

 Бахмутська міська рада  (Бахмут, Україна) 

 Відкрита європейська академія економіки і політики (Прага, Чеська Республіка) 

 Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України (Дніпро, Україна) 

 Інститут історії України НАН України (Київ, Україна) 

 Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України (Ки-

їв, Україна) 

 Інститут соціологічних та антропологічних досліджень – Науковий центр іміджевих сту-

дій LERSEM IRSA (Монпельє, Франція) 

 Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Київ, Україна) 

 Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної 

ради (Харків, Україна) 

 Криворізький державний педагогічний університет (Кривий Ріг, Україна) 

 Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії держав-

ного управління при Президентові України (Львів, Україна) 

 Міжнародна академія управління персоналом (м. Київ, Україна) 

 Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут Української інженерно-

педагогічної академії (Бахмут, Україна) 

 Науково-технічний центр «Псіхєя» (Київ, Україна) 

 Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв (Київ, Україна) 

 Національний інститут стратегічних досліджень (Київ, Україна) 

 Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (м. Харків, 

Україна) 

 Національний університет оборони України імені Івана Черняхівського (Київ, Україна) 

 Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державно-

го управління при Президентові України (Одеса, Україна)  

 Сумський державний університет (Суми, Україна) 

 ТОВ Ассессмент (Прага, Чеська Республіка) 

 Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (Харків, Укра-

їна) 

 Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова (Хар-

ків, Україна) 

 Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії держа-

вного управління при Президентові України (Харків, Україна) 

 Черкаський державний технологічний університет (Черкаси, Україна)  
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ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

 Василь КУЙБІДА, доктор наук з державного управління, професор, президент Національної 

академії державного управління при Президентові України – співголова оргкомітету (Київ, Ук-

раїна) 

 Олег АМОСОВ, доктор економічних наук, професор, зав. кафедри Харківського регіональ-

ного інституту державного управління Національної академії державного управління при 

Президентові України – співголова оргкомітету (Харків, Україна) 

 Едуард АФОНІН, доктор соціологічних наук, професор, професор кафедри публічної полі-

тики та політичної аналітики Національної академії державного управління при Президенто-

ві України – один із засновників і науковий керівник Української школи архетипіки, член 

оргкомітету (Київ, Україна) 

 Ольга БАЛАКІРЄВА, кандидат соціологічних наук, старший науковий співробітник, зав. 

відділу моніторингових досліджень соціально-економічних трансформацій Інституту еконо-

міки та прогнозування НАН України, віце-президент Соціологічної асоціації України – член 

оргкомітету (Київ, Україна) 

 Світлана БЛАГОДЄТЄЛЄВА-ВОВК, кандидат економічних наук, доцент, незалежна до-

слідниця та громадський діяч  член оргкомітету (Київ, Україна) 

 Селін БРІОН-ПОРТЕ, професор Інституту соціологічних та антропологічних досліджень – 

Наукового центру досліджень уяви – LERSEM IRSA (Монпельє, Французька республіка) 

 Фабіо ЛА РОККА, професор Інституту соціологічних та антропологічних досліджень – На-

укового центру досліджень уяви – LERSEM IRSA (Монпельє, Французька республіка) 

 Мішель МАФФЕСОЛІ, почесний професор університету Сорбонна – Париж V, засновник 

та директор Центру сучасності та повсякденності (CEAQ), член Дослідницького інституту 

Університету Франції  – член оргкомітету (Париж, Французька республіка) 

 Катерина МЕРКОТАН, кандидат політичних наук, незалежна дослідниця – член оргкоміте-

ту (Борне Суліново, Республіка Польща) 

 Володимир ПАРАКОВ, філософ, незалежний дослідник – член оргкомітету (Степногорськ, 

Республіка Казахстан) 

 Валентина ПЛЮЩ, магістр соціології, експерт Центру соціальних експертиз Інституту со-

ціології НАН України – прес-секретар Української школи архетипіки, член оргкомітету (Ки-

їв, Україна)   

 Ігор ПОЛОВНИКОВ, доктор технічних наук, професор, президент Української технологіч-

ної академії (Київ, Україна) 

 Євген РОМАНЕНКО, доктор наук з державного управління, професор, Президент Всеук-

раїнської асамблеї докторів наук з державного управління, завідувач кафедри публічного 

адміністрування Міжрегіональної академії управління персоналом – член оргкомітету (Ки-

їв, Україна) 

 Олена СУШИЙ, доктор наук з державного управління, доцент, зав. лабораторії методології 

психосоціальних і політико-психологічних досліджень Інституту соціальної та політичної 

психології НАПН України  вчений секретар Української школи архетипіки, член оргкоміте-

ту (м. Київ, Україна) 

 Геннадій ШКЛЯРЕВСЬКИЙ, PhD, професор Бард коледжу – член оргкомітету (Рейнбек, 

шт. Нью-Йорк, США) 

 Патрік ТАККЮСЕЛЬ, професор, директор Інституту соціологічних та антропологічних 

досліджень IRSA-CRI (LERSEM), керівник програм докторантури з соціології Університету 

Монпельє III імені Поля Валері – член оргкомітету (Монпельє, Французька республіка) 
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ІV. КОНТРОЛЬНІ ДАТИ 

1 березня – кінцевий термін подання заявок на участь у щорічних заходах УША 2018 року   

30 березня – кінцевий термін подання рукописів статей учасників ІХ ТМС-2018 і VІ міжна-

родного конкурсу молодих науковців 

20 червня   

 завершення підготовки та друк україномовної та англомовної версій науково-фахової збір-

ки праць учасників ТМС-2018 та кращих авторів VІ міжнародного конкурсу молодих нау-

ковців 

 завершення підготовки і друк у Видавничому домі «Києво-Могилянська академія» украї-

номовного перекладу книги Мішеля Маффесолі «Час племен. Занепад індивідуалізму в 

постмодерному суспільстві» 

28 червня – фінальні заходи ТМС-2018 в м. Монпельє (Франція) 

29 червня – Колегіум Уявного та Щоденного Життя (партнерство LERSEM IRSA + CEAQ) в 

м. Монпельє (Франція). Проходитиме за окремою програмою 

24 червня – 2 липня  

 Мобільна (автобусна) панель № 1 – обговорення доповідей учасників   ТМС-2018 

 Aвтобусний тур Європою «Лазурне узбережжя» за маршрутом: Чоп / Україна (1222 км.) 

Оз. Гарде / Італія (423 км.) Монако / Франція (22 км.) Ніцца / Франція (35 км.) Канни / 

Франція (308 км) Монпельє / Франція (479 км.) Савона / Італія (462 км.) Маркон / Італія 

(1036 км.) Ужгород / Україна 

 

 

V. РОЗКЛАД 

IX щорічний теоретико-методологічний семінар за міжнародною участю і  

VI щорічний міжнародний конкурс молодих науковців 

«Архетипіка  і  публічне  управління:  

європейський  простір  у вимірах уявного,  реального  та  ідеального»  

 

 

28 червня 2018 р. (м. Монпельє, університет Монпельє 3 імені Поля Валері, конференц-зала 

«Camproux») 

09.00-09.30  – Реєстрація учасників 

09.30-10.00 – Відкриття та привітання учасників заходів 

 Мішель МАФФЕСОЛІ, почесний професор університету Сорбонна – Па-

риж V, засновник та директор Центру сучасності та повсякденності (CEAQ), 

член Дослідницького інституту Університету Франції, привітальне слово 

 Філіпп ЖОРОН, віце-президент Університету Монпельє 3 (франко-

український переклад) 

 Василь КУЙБІДА, президент Національної академії державного управління 

при Президентові України (відеозапис) 

 Даніель КЕЛЛЕР, президент Асоціації випускників Національної школи 

управління (AAEENA) Французької Республіки 

 Олександр КОМПАНІЄЦЬ, перший секретар, керівник економічного відді-

лу Посольства України у Франції 

 Інші почесні гості форуму 
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10.00-12.30 – Пленарна сесія (панель № 2)  

 Едуард АФОНІН, професор НАДУ при Президентові України «Українська 

школа архетипіки: виникнення, інституціоналізація, перспективи»  

 Патрік ТАКЮССЕЛЬ, професор, директор Інституту соціологічних та ан-

тропологічних досліджень IRSA-CRI (LERSEM), керівник програм докторан-

тури з соціології Університету Монпельє III імені Поля Валері «Уявне в 

епоху Модерну та його занепад»   

 Селін БРІОН-ПОРТЕ, професор Інституту соціологічних та антропологіч-

них досліджень – Наукового центру досліджень уяви «LERSEM IRSA» «Со-

ціологія уявного та архетипіка»  

 Елен ШТРОЛЬ, письменниця, почесний генеральний інспектор з соціальних 

питань «Соціальна солідарність в фазі епохального уявного» 

 Олена СУШИЙ, завідувачка лабораторії Інституту політичної та соціальної 

психології НАНП України «Соціальна архетипіка у проблемному полі пу-

блічного управління: сучасний стан та перспективи розвитку» (відеоза-

пис) 

 Ольга БАЛАКІРЄВА, завідувач відділу моніторингових досліджень соціа-

льно-економічних трансформацій Інституту економіки і прогнозування НАН 

України «Динаміка суспільно-владних змін в Україні у дзеркалі архети-

пного  підходу» (відеозапис) 

 12.30-14.30 – обідня перерва  

 14.30-17.00 – пленарна сесія (панель № 3)  

 Геннадій ШКЛЯРЕВСЬКИЙ, професор Бард коледжу (США) «Розум, Вла-

да та Просвітницький проект» (відеозапис) 

 Презентації переможців та володарів 1, 2, 3 премій VІ міжнародного конкур-

су молодих науковців  

 Валентина ПЛЮЩ, експерт Центру соціальних експертиз Інституту соціо-

логії НАН України «Час племен. Занепад індивідуалізму в постмодерному 

суспільстві» – презентація франко-українського перекладу книги Мішеля 

Маффесолі   

 Мішель МАФФЕСОЛІ, почесний професор університету Сорбонна – Париж 

V, засновник та директор Центру сучасності та повсякденності (CEAQ), член 

Дослідницького інституту Університету Франції, заключна доповідь 

17.00-17.30 – нагородження переможців, вручення сертифікатів і значків Української 

школи архетипіки  

17.30-17.40 – загальне фото 

Регламент:        пленарна доповідь                  – 25 хв. з перекладом 

інформаційне повідомлення  – 5 хв.  

запитання-відповіді                – 3 хв. 

Робочі мови –   українська, французька, англійська  

 

29 червня 2018 р. (м. Монпельє, університет Монпельє 3 імені Поля Валері, конференц-зала 

«Camproux») 

09.00-17.00 – Колегіум Уявного та Щоденного Життя (партнерство LERSEM IRSA + 

CEAQ). Проходитиме за окремою програмою. 

Робоча мова –  французька (український переклад) 



7 

 

VI. ТЕМАТИЧНА ЧАСТИНА 

Дев’ятий щорічний теоретико-методологічний семінар  

«Архетипіка  і  публічне  управління: європейський  простір  

у вимірах уявного,  реального  та  ідеального» 

 

6.1. Європейський публічний управлінський простір у символічних контекстах 

індивідуальної чи колективної ідентичностей 

 

1. Едуард АФОНІН, д. соціол. н., проф., професор кафедри публічної політики та по-

літичної аналітики Національної академії державного управління при Президентові України,  

Андрій МАРТИНОВ, д-р історичних наук, професор, головний науковий співробітник відділу 

всесвітньої історії Інституту історії України НАН України. Тема: «Архетипи «індивідуально-

го-колективного» у моделі універсального соціального циклу» (Київ, Україна)  

2. Алла ГАВРИЛЮК, к. держ. упр., доц., доцент кафедри міжнародного туризму Ки-

ївського національного університету культури і мистецтв. Тема: «Архетипіка українського 

етнічного туризму у символічних контекстах локальної ідентичності: управлінський ас-

пект» (Київ, Україна) 

3. Наталя ГОЛОВАНОВА, аспірант кафедри політології та філософії Харківського 

регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України. Тема: 

«Ціннісні орієнтири інформаційної політики в просторі Україна-ЄС (у світлі тлумачень 

Плотина, Левінаса і синкретичних підходів у філософії давнього Києва)» (Харків-Київ, Ук-

раїна) 

4. Оксана ДЕЛІЯ, к. держ. упр., доц., докторант кафедри суспільного розвитку і сус-

пільно-владних відносин НАДУ при Президентові України. Тема: «Проблематика місця в 

осмисленні середовища державної політики: архетипний підхід» (Полтава, Україна) 

5. Юрій НАПЛЬОКОВ, старшій викладач кафедри підготовки миротворчого персо-

налу Національного університету оборони України ім. Івана Черняховського. Тема: «Архе-

типні основи ціннісного вибору в процесі адаптації до сучасного суспільства» (Київ, Укра-

їна)  

6. Сергій РИМАРЕНКО, д. політ. н., проф., головний науковий співробітник Інсти-

туту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. Тема: «Цивілі-

заційні, ціннісні та ідентифікаційні поділи в сучасній Україні (архетипний підхід)» (Київ, 

Україна) 

7. Вікторія ЩЕГОРЦОВА, к. держ. упр., доц. доцент ХарРІ НАДУ при Президенто-

ві України. Тема: «Мотивація державних службовців в архетипному підході: теорія та 

проблемні питання» (Харків, Україна) 

 

6.2. Європейський публічний управлінський простір у конфліктних полях соціа-

льних уявлень (реальність світу праці, споживання, мас-медіа) 

 

8. Тетяна БЄЛЬСЬКА, д. держ. упр., доц., доцент кафедри менеджменту і адмініст-

рування Харківського національного університету міського господарства імені 

О. М. Бекетова (Харків, Україна), Марія ЛАШКІНА, к. держ. упр., помічник-консультант на-

родного депутата України. Тема: «Країни перехідної демократії в ході демократичного 

транзиту: архетипний аспект» (Київ, Україна) 
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9. Людмила ГАРНИК, к. політ. н., старший викладач кафедри педагогіки та психо-

логії управління соціальними системами імені академіка І. А. Зязюна Національного техніч-

ного університету «Харківський політехнічний інститут»; Ірина СНІГУРОВА, старший ви-

кладач кафедри української, російської мов та прикладної лінгвістики Національного техніч-

ного університету «Харківський політехнічний інститут». Тема: «Архетипіка гендерного лі-

дерства: близько-східний контекст» (Харків, Україна) 

10. Вікторія ЛАПІНА, к. соціол. н., доц., старший науковий співробітник науково-

дослідної частини Київського національного  університету імені Тараса Шевченка. Тема: 

«Архетип споживання та його суперечності в сучасному європейському просторі еконо-

мічних  та  соціальних взаємодій» (Київ, Україна) 

11. Володимир СУДАКОВ, д. соціол. н., проф., зав. кафедри теорії та історії соціології 

факультету соціології Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Тема: 

«Розподіл праці як архетипне джерело соціальної інтеграції, соціальних конфліктів та 

соціальної напруженості у європейському публічному просторі» (Київ, Україна) 

12. Анжеліка ЧЕПЕЛЕНКО, к. е. н., доц., доцент кафедри економіки підприємств та 

менеджменту Навчально-наукового професійно-педагогічного інституту Української інжене-

рно-педагогічної академії «Архетипні механізми публічного управління конфліктами у 

глобалізованому світі» (Бахмут, Україна) 

13. Яна ЧЕПУРЕНКО, к. і. н., доц. ст. наук. співробітник, доцент кафедри управлін-

ня, інформаційно-аналітичної діяльності та євроінтеграції Національного педагогічного уні-

верситету ім. М. П. Драгоманова. Тема: «Архетип як фактор розвитку інформаційних ре-

сурсів» (Київ, Україна) 

14. Тамара ОТРОШКО, к. пед. н., доц., декан факультету соціально-педагогічних на-

ук та іноземної філології Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна акаде-

мія» Харківської обласної ради. Тема: «Моніторинг застосування здоров'язберігаючих те-

хнологій при підготовці майбутніх педагогів (архетипний підхід)» (Харків, Україна) 

 

6.3. Європейський публічний управлінський простір: від зміни цінностей до по-

шуку соціальних смислів 

 

15. Олег АМОСОВ, д. е. н., проф., зав. кафедри економічної теорії та фінансів Харків-

ського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України; 

Наталя ГАВКАЛОВА, д. e. н., проф., зав. кафедри державного управління, публічного адмі-

ністрування та регіональної економіки Харківського національного економічного університе-

ту ім. С. Кузнеця. Тема: «Вплив архетипів на суспільні трансформації» (Харків, Україна) 

16. Олексій ДОВГАНЬ, к. філолог. н., заст. директора наукової бібліотеки Національ-

ної академії керівних кадрів культури і мистецтв. Тема: «Публічне управління з позицій де-

термінованого соціального смислу (архетипний підхід)» (Київ, Україна) 

17. Оксана КОЖЕМЯКІНА, к. філос. н., доц., доцент кафедри філософських і політи-

чних наук Черкаського державного технологічного університету. Тема: «Постмодерні тран-

сформації медіа довіри у вимірах публічного управління: архетиповий підхід» (Черкаси, 

Україна)  

18. Ірина КРАСНОЛОБОВА, аспірантка кафедри соціальної та гуманітарної політики 

ХарРІ НАДУ  при Президентові України. Тема: «Взаємодія держави та інститутів грома-

дянського суспільства у сфері протидії гендерному насильству: архетипний підхід» (Хар-

ків, Україна) 
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19. Тетяна НОВАЧЕНКО, д. держ. упр., доц., професор кафедри публічної політики 

та політичної аналітики НАДУ при Президентові України. Тема: «Конкуренція уявлень щодо 

ціннісних альтернатив соціально-політичної реальності» (Київ, Україна) 

20. Тарас ПЛАХТІЙ, політолог, незалежний дослідник. Тема: «Архетипні засади ре-

структуризації політичного простору» (Львів, Україна) 

21. Людмила СЕРДЕЧНА, к. держ. упр., докторант кафедри суспільного розвитку і 

суспільно-владних відносин НАДУ при Президентові України. Тема: «Ціннісно-смислові ар-

хетипи «володіння» і «буття» в рекламному саморегулюванні» (Київ, Україна)  

22. Вікторія СИЧОВА, д. держ. упр., проф., професор кафедри соціології управління 

та соціальної роботи Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Тема: «Ар-

хетипне підґрунтя взаємодії влади та опозиції в ході реалізації політики декомунізації в 

Україні» (Харків, Україна) 

 

6.4. Європейський публічний управлінський простір: між реальністю національ-

ного та ідеальністю наднаціонального 

 

23. Олексій ВАЛЕВСЬКИЙ, д. держ. упр., с. н. с., провідний науковий співробітник 

Національного інституту стратегічних досліджень. Тема: «Інституціональні та ціннісні за-

сади реформ в Україні: європейський контекст» (Київ, Україна) 

24. Марта КАРПА, к. держ. упр., докторант кафедри регіонального управління та мі-

сцевого самоврядування Львівського регіонального інституту державного управління НАДУ 

при Президентові України. Тема: «Компетентнісний підхід у європейському публічному 

управлінні: сутність та тенденції розвитку (архетиповий вимір)» (Львів Україна) 

25. Віктор ПАСНІЧЕНКО, старший викладач Відкритої європейської академії еко-

номіки і політики»; Єва УРБАНОВА, магістр, психолог «Ассессмент ТзОВ». Тема: «Місце 

психогеометріі в етнокультурній міфотворчості особистості та спільноти» (Прага, Че-

ська Республіка) 

 

6.5. Епістемологічне поле сучасної європейської публічної управлінської культу-

ри 

26. Володимир ПАТРАКОВ, філософ, незалежний дослідник. Тема: «Соціокультур-

ний цикл європейської цивілізації: архетипний підхід» (Степногорськ, Республіка Казах-

стан) 

27. Олена СУШИЙ, д. держ. упр., доц. зав. лабораторії методології психо-соціальних 

та політико-психологічних досліджень Інституту соціальної та політичної психології НАПН 

України. Тема: «Соціальна архетипіка у проблемному полі публічного управління: сучас-

ний стан та перспективи розвитку» (Київ, Україна) 

28. Алла ХАРКІВСЬКА, д. пед. н., проф., проректор Комунального закладу «Харків-

ської гуманітарно-педагогічної академії» Харківської обласної ради. Тема: «Проектування 

стратегічного розвитку закладів вищої  освіти (архетипний підхід)» (Харків, Україна) 

29. Геннадій ШКЛЯРЕВСЬКИЙ, д. філософії, проф., професор Бард коледжу. Тема: 

«Розум, Влада та Просвітницький проект» (Rhinebeck, NY 12572) 

30. Наталя ЯРЕМЕНКО, к. філолог. н., доц., доцент Криворізького державного педа-

гогічного університету; Наталія КОЛОМІЄЦЬ, к. філолог. н., доц., доцент Криворізького 

державного педагогічного університету. Тема: «Реінтерпретація архетипу «божественна 

дитина» в аспекті реалізації Програми сталого розвитку» (Кривий Ріг, Україна)  
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VI міжнародний конкурс молодих науковців  

«Архетипіка  і  публічне  управління: 

європейський  простір  у вимірах уявного,  реального  та  ідеального» 

 

31. Олексій ГАГАРІНОВ, аспірант Харківського Національного Економічного Уніве-

рситету ім. Семена Кузнеця. Тема: «Публічне управління культурним феноменом на євро-

пейському просторі в процесі трансформації світового устрою (архетипний підхід)» (Ха-

рків, Україна) 

32.  Олександра КАПІНУС, аспірант кафедри соціальної та гуманітарної по-

літики ХарРІ НАДУ  при Президентові України. Тема: «Вплив архетипів на формування 

сучасної моделі державного регулювання міграційних процесів в Україні» (Харків, Україна) 

33. Руслан ХАСАНОВ, аспірант кафедри публічної політики та політичної аналітики 

НАДУ при Президентові України. Тема: «Управління соціальним конфліктом як фактор 

ціннісних змін (архетипний підхід)» (Київ, Україна) 

34. Ольга КОТОВСЬКА, к. філос. н., доцент, докторант кафедри публічної політики та 

політичної аналітики НАДУ при Президентові України. Тема: «Конструювання нових типів 

цінностей та ідентичностей у вимірах локального, національного та віртуального» (Ки-

їв, Україна)  

35. Дарина КРАВЧУК, слухач кафедри парламентаризму та політичного менеджмен-

ту НАДУ  при Президентові України. Тема: «Ліберально-демократичні цінності як чин-

ник становлення публічної політики (архетипний підхід)» (Київ, Україна) 

36. Ілля ЛОЗІНСЬКИЙ, слухач кафедри парламентаризму та політичного менеджме-

нту НАДУ  при Президентові України. Тема: «Особливості багаторівневого європейського 

управління (архетипний підхід)» (Київ, Україна) 

37. Євген МАКСИМЕНКО, слухач магістратури «Публічне управління та адміністру-

вання» Навчально-наукового професійно-педагогічного інституту Української інженерно-

педагогічної академії, головний спеціаліст-юрисконсульт юридичного відділу Бахмутської 

міської ради. Тема: «Система публічного управління в умовах суспільства, що трансфор-

мується (архетипний підхід)» (Бахмут, Україна) 

38. Джават МОХ, аспірант кафедри філософії Національного технічного університе-

ту «Харківський політехнічний інститут». Тема: «Кроскультурний капітал компанії: архе-

типний підхід» (Харків, Україна)  

39. Віталій ОМЕЛЬЯНЕНКО, к. е. н., с. н. с., старший викладач кафедри бізнес-

економіки та адміністрування Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаре-

нка. Тема: «Архетипний аналіз ресурсів інноваційного розвитку публічного управлінського 

простору (компаративний підхід)» (Суми, Україна) 

40. Людмила ПОНОМАРЕНКО, провідний фахівець відділу забезпечення міжнарод-

них зв'язків управління комунікативними зв’язками НАДУ при Президентові України. Тема 

«Сучасні тенденції та протиріччя процесів націєтворення в Україні та Європейському 

Союзі у дзеркалі архетипіки» (Київ, Україна) 

41. Олег РОГУЛЬСЬКИЙ, аспірант кафедри регіонального управління та публічного 

адміністрування ОРІДУ НАДУ при Президентові України. Тема: «Підготовка публічних 

службовців в країнах Європи: архетипний підхід» (Одеса, Україна) 

42. Інна СЕМЕНЕЦЬ-ОРЛОВА, к. політ. н., доцент кафедри соціології та політології 

Національного авіаційного університету; Ярослава КИСЕЛЬОВА, студентка кафедри соціо-

логії та політології Національного авіаційного університету. Тема: «Багатовимірна управлі-
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нська сучасність: породження соціальних смислів для нових колективних ідентичнос-

тей» (Київ, Україна) 

43. Марина СЛОБОДЯНЮК, бакалавр факультету іноземних мов Вінницького Дер-

жавного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Тема: «Права споживачів: 

приведення у відповідність до міжнародних стандартів (архетипний підхід)» (Вінниця, 

Україна) 

44. Ольга ТОДОРОВА, к. держ. упр, старший викладач кафедри публічного управлін-

ня та регіоналістики ОРІДУ НАДУ при Президентові України. Тема: «Децентралізація в Ук-

раїні : архетипний вплив на реалізацію реформи на окремих територіях» (Одеса, Україна) 

 

VII. ДОДАТКИ 

Додаток 1 

ВИМОГИ ДО РУКОПИСІВ СТАТЕЙ 
для публікації у фаховій збірці «Публічне урядування» 

та збірці переможців і кращих авторів конкурсу молодих науковців 

 

Загальні контрольні позиції 

 рукопис надсилається проф. Е. Афоніну на електронну адресу : bpafonin@gmail.com 

 граничний термін подачі – 1 квітня 2018 року 

 електронний файл позначається ім’ям та прізвищем автора 

 з рукописом статті окремим файлом  надсилається фото (у форматі зображення 

.jpg), бажано документальне або в офісі, обсягом понад 800 Кб, розміром 10х12 см) 

 рукопис має містити УДК (визначається бібліографом) 

 до рукопису обов’язково додається персональний номер системи ORCID 

(https://orcid.org/register) та Web of Science Reseracher ID 

(http://www.researcherid.com/SelfRegistration.action), які отримаються автором після відповід-

ної реєстрації. 

Cтатті друкуватимуться мовою оригіналу і англійською мовою у фаховому збірнику 

«Публічне урядування», який входить до переліку фахових наукових видань в галузі науки 

«Державне управління», протягом 2018 р. очікується включення збірника до авторитетних 

світових наукометричних, бібліографічних та реферативних баз SciVerse Scopus, Web of 

Science. В друкованому варіанті збірник комплектується публікаціями англійською мовою, а 

в електронному – українською мовою з розміщенням на сайті громадської наукової організа-

ції «Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління» 

http://vadnd.org.ua/ua/collection/).   

За умови подання рукопису статті до збірника двома мовами, публікація здійснювати-

меться безкоштовно, а у разі відсутності англомовного чи (для англомовного рукопису - укра-

їномовного) перекладу, останній коштуватиме автору 75 грн. за 1 сторінку формату А4. Ре-

дакція збірника залишає за собою право редагування статей. Сума та реквізити за оплату пе-

рекладу статті на англійську мову будуть надіслані автору(ам) після того, як рукопис буде 

відредагований редакцією збірника. 

Змістовна вимога до рукопису 

Стаття має бути написана на актуальну тему з публічного управління, використовувати 

архетипну методологію та вирішувати проблеми забезпечення стратегії чи механізмів 

розв’язання конфліктів у сучасному світі. 

Структура наукової статті (згідно вимог МОН) 

mailto:bpafonin@gmail.com
https://orcid.org/register
http://www.researcherid.com/SelfRegistration.action
http://vadnd.org.ua/ua/collection/
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 індекс УДК у верхньому лівому кутку листа (Times New Roman, 14 пт., курсив) 

 порожній рядок (Times New Roman, 14 пт.) 

 ПІБ автора (співавторів, не більше трьох), науковий ступінь, учене звання, посада, 
місце роботи, адреса місця роботи із зазначенням поштового індексу, е-mail автора, контакт-
ний телефон, по ширині, мовою статті (Times New Roman, 14 пт.) 

 ORCID, у нижньому правому кутку листа (Times New Roman, 14 пт., курсив) 

 порожній рядок (Times New Roman, 14 пт.) 

 назва статті – великими літерами, по центру, мовою статті (Times New Roman, 14 
пт., жирний). Назва статті подається без використання вузькоспеціалізованих скорочень, кра-
пка в кінці назви не ставиться 

 порожній рядок (Times New Roman, 14 пт.) 

 анотація, структурована (1500-2000 знаків) мовою статті (Times New Roman, 14 
пт.) 

 порожній рядок (TimesNewRoman, 14 пт) 

 ключові слова (3-10 слів), мовою статті (TimesNewRoman, 14 пт) 
ЗАЗНАЧЕНА ІНФОРМАЦІЯ ПОДАЄТЬСЯ ОКРЕМИМИ БЛОКАМИ 

УКРАЇНСЬКОЮ, РОСІЙСЬКОЮ ТА АНГЛІЙСЬКОЮ МОВАМИ ПЕРЕД СТАТТЕЮ 

 порожній рядок (Times New Roman, 14 пт., жирний) 
 далі текст рукопису структурується за наступними рубриками: 

 постановка проблеми (Times New Roman, 14 пт., жирний) 

 аналіз останніх досліджень та публікацій (Times New Roman, 14 пт., жирний) 

 формулювання цілей (мети) статті (Times New Roman, 14 пт., жирний) 

 виклад основного матеріалу (Times New Roman, 14 пт., жирний) 

 висновки і перспективи подальших досліджень (Times New Roman, 14 пт., жир-
ний) 

 список використаних джерел, наводиться в кінці статті у відповідності до ДСТУ 
7.1:2006 р. (Times New Roman, 14 пт., жирний) 

Оформлення наукової статті 

 всі статистичні дані мають бути підкріплені посиланнями на джерела 
 всі цитати мають закінчуватися посиланнями на джерела 
 посилання на підручники та науково-популярну літературу є небажаними 
 посилання на власні публікації є не бажаними і допускаються як виключення 
 якщо в огляді літератури або далі по тексту міститься посилання на прізвище вчено-

го – його публікація має бути у загальному списку літератури після статті 
 вторинне цитування не дозволяється! Якщо Ви цитуєте Ф. Котлера – то посилання 

має бути саме на Котлера, а не на автора, який читав Котлера 
 список джерел та літератури – не менше 10 позицій, мовами оригіналу (виключення 

– китайська, японська, корейська та арабська. В такому разі, джерело подається у перекладі на 
англійську, із вказівкою мови оригіналу в дужках) 

 у формулах використовуються тільки загальноприйняті символи 
 у формулах – лише найрозповсюдженіші символи із стандартного набору 
 таблиці мають бути пронумеровані, кожна повинна мати назву 
 у тексті загальноприйняті і ті, що часто зустрічаються терміни слід подавати абреві-

атурою (перший раз обов’язково розшифрувати) 
 всі малюнки та графіки мають бути пронумеровані та мати назву 
 формат А4, гарнітура «Times New Roman», кегель № 14, міжрядковий інтервал 1,5; 

параметри сторінки (береги) – 2 см з усіх боків 
 оптимальний розмір статті – 20-24 тис. друкованих знаків 
 при побудові графіків враховуйте, що журнал є чорно-білим 

Детальніше з інформацією щодо збірника можна ознайомитися за посиланням: 

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

 

 

http://vadnd.org.ua/ua/general-information/
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Додаток 2 

 

 

 

 

 

 
Ліцензія туроператорської діяльності  

АГ № 581305 від 12.03.2010 

 

Лазурне узбережжя 
 

Маршрут: Чоп / Україна (1222 км.) Оз. Гарде / Італія (423 км.) Монако / Франція (22 км.) Ні-

цца / Франція (35 км.) Канни / Франція (308 км) Монпельє / Франція (479 км.) Савона / Італія 

(462 км.) Маркон / Італія (1036 км.) Ужгород / Україна 

 

Дати виїзду: 24 червня – 2 липня; Тривалість туру: 8 ночей / 9 днів 

1 день 24.06.2018 

 

Виїзд з ж / д вокзалу м Чопа / Україна в 17.00. 

Перетин українсько-угорського кордону. Ніч-

ний переїзд на оз. Гарде. 

Нічна панель № 1 ТМС-2018: «на ко-
лесах» (із записом в YouTube). 
 

2 день 25.06.2018 

 

Прибуття на оз. Гарде. Поселення в готель. Ві-

льний час. Ночівля. 
 

 

3 день 26.06.2018 

 

Сніданок. Виїзд в Монако. Оглядова екскурсія 

по місту. Вільний час. Ночівля в транзитному 

готелі. 

 

Юридична адреса: 

04050, г. Київ 

вул. Довнар – Запольського, 16 

Фактична адреса: г. Київ, бул. Ле-

сі Українки, 26 Б, оф. 132 

Тел.: +38 067 699 57 65 

Тел.: +38 099 530 94 90 

E-mail: olimp_tour@ukr.net 

https://www.youtube.com/watch?v=auzTh9ALJ-U
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4 день 27.06.2018 

 

Сніданок у готелі. 

Переїзд в Ніццу. Оглядова екскурсія по місту. 

Вільний час. 

Переїзд в Канни. Оглядова екскурсія. Вільний 

час. 

Ночівля в Монпельє. 

 

 

5 день 28.06.2018 

 

Сніданок у готелі. 

Конференція (відкриття, пленарна частина, 

презентація українського перекладу книги М. 

Маффесолі «Час племен»). 

Вечірня екскурсія по місту. 

Ночівля. 

6 день 29.06.2018 

 

Сніданок у готелі. Виселення з готелю. 

Участь у роботі «Колегіуму Уявного та 

Щоденного Життя (за партнерства 

LERSEM IRSA + CEAQ). 

 

16.00 виїзд в Савона. 

Ночівля. 

 

 

7 день 30.06.2018 

 

Сніданок у готелі. 

Екскурсія по м. Савона (10 євро). Відпочинок 

на Лазурному узбережжі. 

 

17.00 переїзд в Маркон. Ночівля. 

8 день 01.07.2018 

Сніданок в готелі Маркон. Виселення з готелю. 

Вільний час або пропонуємо факультативно 

відвідати Венецію (20 євро). 

Нічний переїзд до Ужгорода.  

 

9 день 2.07.2018  

Прибуття до Ужгорода – до 15.00  
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ВАРТІСТЬ ТУРУ: 

 

15 чол. - 630 євро 

20 чол. - 545 євро 

30 чол. - 455 євро 

40 чол. - 415 євро 
 

В вартість включено: 

 проживання в готелі 

 сніданки при готелях 

 медична страховка 

 автобусне обслуговування по програмі 

 оглядова екскурсія (Монако, Ніцца, Канни, Монпельє) 

 супровід гіда 

 

У вартість не включено: 

 віза 35 євро (від оплати візи звільняються діти шкільного віку, студенти денної фо-

рми відділення до 21 року, пенсіонери). 

 рекомендовані екскурсії за програмою 

 вхідні квитки по програмі 

 громадський транспорт 

 


