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SIMULATION GAME

ОПИС
Нещодавні зусилля, щодо припинення жорстоких  конфліктів 
на Сході України були здійсненні з малим успіхом. Нинішня 
ситуація залишається і надалі нестабільною, не виключаючи 
також подальші бойові дії. Терміново має бути вирішене питання 
щодо можливого розвитку сценарію в Україні у майбутньому: 
який вигляд мусить мати домовленість, щоб налагодити 
мирні стосунки між людьми в Україні? Яка угода може бути з 
Кримським півостровом і чи являє собою федеральна система в 
Україні нову можливість чи навпаки загрозу? Ці та інші питання 
обговорюватимуться у рольовій грі під назвою simulation.

СЦЕНАРІЙ ТА РОЗВИТОК
Simulation Game починається з статусу-кво та моделюється у 
подальшому наступні 12 місяців. При цьому учасники матимуть 
змогу програвати ролі ключових осіб конфлікту. Обрані актори 
відповідатимуть дійсним прототипам, оперуючи однаковими 
ресурсами та маючи схожі цілі. Під час Simulation Game 
учасники спробують ідентифікувати представлені інтереси та 
узгодити їх так, щоб у кінці гри виник подальший план дій, який 
передбачатиме можливий сценарій майбутнього України.
Planspiel – це гра по колу, тобто учасники не повинні досягти 
у кінці певної угоди. Дія завершується поточним станом 
переговорів. 

ЦІЛІ 
В процесі гри очевидними будуть не тільки інтереси та цілі 
гравців, а й головна динаміка конфлікту, що базуватиметься 
на основі власного досвіду учасників. Виходячи з цього, вони 
зможуть відкрити для себе нові аспекти конфлікту, продукуючи 
подальші ідеї для їх вирішення. На підсумковому етапі буде 
проаналізований хід гри та визначені ключові фактори 
загострення конфлікту. У зв’язку з цим учасники матимуть 
можливість визначити подальшу картину майбутнього України.

 

Учбові цілі: 
• Формування сценарію майбутнього для України
• Визначити динаміку конфлікту та навчитися  
 обходити конфліктні ситуації
• Визначити варіанти дій з ключових учасників  
 конфлікту в Україні

Цільова група: Студенти і фахівці
Учасники: від 15 до 30, від 18 років 
Тривалість: від 1 до 2-х днів
Тип: наближений до реальності, гравець – 
центральна складова
Мови: англійська, німецька, російська, українська 

Які пріоритети мають основні дійові особи в 
Україні і як можуть вони домовлятися між собою?

Ситуація в Україні є напруженою і нестабільною.              
  Як може у таких обставинах виглядати примирення?

Вирішення конфлікту та розвиток сценарію

QUO VADIS UKRAINE?


