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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Шановні колеги!
Національна академія державного управління при Президентові України спільно з
Інститутом економіки і прогнозування НАН України, Інститутом соціальної та політичної
психології НАПН України, Українською технологічною академією, Українським товариством
сприяння соціальним інноваціям запрошують науковців до участі у форматі ініціатив
Української школи архетипіки в VІІІ Теоретико-методологічному семінарі за міжнародною
участю «Архетипіка й публічне управління: механізми та стратегії розв’язання
конфліктів у сучасному світі».
Програмні рамки цьогорічного заходу зосереджені на проблематиці, пов’язаній з
вивченням конфліктів. Як відомо, усталеність соціального простору, баланс соціальних
відносин досягається не лише гарантіями свобод у всіх сферах людської життєдіяльності, але й
прогнозованістю та принциповою вирішеністю соціальних конфліктів. Перспективи вирішення
конфліктних ситуацій традиційно пов’язані з подолання цілого ряду складнощів економічного,
політичного, культурного і психологічного характеру. Між тим в нових контекстах викликів
сучасного світу, відзначених руйнуванням стійкої моделі часових і просторових зв’язків, а
також його глобальною взаємозалежністю, соціально-політичні процеси набули нелінійного
характеру розвитку й турбулентності прояву, що значно ускладнює виявлення та діагностику
зародження конфліктів і кризових ситуацій, можливості прогнозування та моделювання
механізмів вирішення соціально-політичних конфліктів та управління конфліктною ситуацією.
Пропонуємо учасникам в рамках цьогорічного ТМС:
розглянути сутність і природу конфлікту як суспільного явища, особливості його
теоретико-методологічного аналізу різними науковими школами;
проаналізувати виклики сучасних конфліктів в їх зв’язку з формуванням нового типу
соціальної структури, соціально-політичних взаємодій і соціально-політичної комунікації;
дослідити природу конфліктності, з’ясувати ступінь прояву її об’єктивних і
суб’єктивних засад в процесі суспільно-політичних відносин;
дослідити психосоціальні та соціокультурні передумови виникнення конфліктних
ситуацій, психосоціокультурні особливості формування середовища політичного конфлікту,
його динаміку і функції;
запропонувати методики і презентувати результати соціологічних досліджень
соціально-політичних конфліктів;
запропонувати механізми, технології та інструментарій врегулювання конфліктних
ситуацій і вирішення конфліктів.
Мета заходу: об’єднання міждисциплінарних зусиль дослідників, які працюють в різних
галузях соціального й гуманітарного знання, навколо вирішення на засадах методології
архетипіки теоретичних і практичних проблем сучасного державного управління, пов’язаних з
виробленням механізмів та стратегій розв’язання конфліктів у сучасному світі.
Дата проведення: 29 травня 2017 року
Місце проведення: Київ (Україна), зала спеціалізованої вченої ради НАДУ при
Президентові України за адресою: 03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 20.
Робочі мови — українська, англійська.
Реєстраційний внесок — відсутній.
Оплата публікацій – відсутня, за виключенням оплати за англійський переклад із
розрахунку $2 за 1 сторінку рукопису.

Для участі в VІІІ ТМС-2017 необхідно подати:
1. Заявку на участь — до 15 березня 2017 р. на адресу Афоніна Едуарда Андрійовича
(bpafonin@gmail.com).
2. Рукопис конкурсної статті + фотокартку — до 15 квітня 2017 р. одночасно на
адреси Афоніна Едуарда Андрійовича (bpafonin@gmail.com) і Суший Олени Володимирівни
(a_s_y2000@yahoo.com).
Вимоги щодо оформлення
Прізвище_ТМС-2017.doc).
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Якість портретного фото: розмір 3,3 х 4,6 см, роздільна здатність 600 dpi (понад 500
Кб), надіслати окремим файлом (назва файлу: Прізвище_фото-2017.jpeg).
В рамках VІІІ ТМС-2017 міжнародна експертна комісія визначить найкращі
роботи учасників, автори яких будуть удостоєні грошових винагород:
Три заохочувальні премії — по 1000 грн.
Планується видати українсько-англійський спеціальний випуск журналу «Публічне
врядування», що міститиме статті учасників VІІІ ТМС-2017. Журнал видається за науковою
спеціальністю «Державне управління».
Публікації Української школи архетипіки:
http://www.academy.gov.ua/?lang=ukr&filtername=&filterautor=&filtertipvid=13&tip=dop
&page=78&tipn=library
https://www.youtube.com/watch?v=wEuLj-73x8g&list=PLCiE7UTMLHiNdM9MKDe4JC-QyqQsKWyp

