
Аналітично-дискусійний клуб як динамічна мережа без керівного ядра. 
 

Сьогодні перед активними, патріотично налаштованими громадянами нашої країни гостро 

постала необхідність  усвідомлення причин, які привели до саме таких сценаріїв та  

результатів минулих президентських виборів, що мали місце. Слід також провести 

докладний аналіз внутрішніх взаємостосунків  у партіях і громадських організаціях, членами 

яких формально числиться переважна більшість активістів. Адже цілком очевидно, що, 

наприклад,  партії національно-демократичного спектру виявилися розпорошеними, 

пересвареними та розділеними і вже ніяк не нагадують ту монолітну силу, з якої все 

починалося два десятки років тому. Схожий шлях пройшла, наприклад,  і соціалістична 

партія України. Чому ж так сталося? Що привело до цього? Чому більшість  потужних 

українських партій  знов і знов  повторюють шлях колись могутньої Київської Русі часів 

князя Ярослава Мудрого, яка, після подальшого розділення   на дрібні князівства,   

„спалилася в боротьбі сама з собою”, знесилена міжусобицями?  

Всередині  багатьох активних сьогодні суспільних середовищ, видно прагнення їх учасників 

до пошуку шляхів об’єднання навколо спільних ідей,  щире  бажання будувати справді 

багату  і могутню Україну, у якій живуть щасливі та самодостатні громадяни. Та чи буде 

знайдено та закладено у будову  нових рухів, партій, громадських організацій надійні 

системні механізми, які  убезпечать їх від традиційного шляху саморуйнування, що, 

внаслідок  стиснення історичного часу, відбувається  тепер у межах одного - двох десятків 

років? Пошук і відпрацювання таких механізмів, на мій погляд,  і стане  ключовим фактором 

успішної діяльності  майбутніх якісно-нових партій, громадських організацій та інших 

суб’єктів громадянського суспільства. 

Однією з популярних  форм об’єднання і колективної роботи  небайдужих громадян у 

пострадянському суспільстві були дискусійні клуби, які спонтанно виникали, притягуючи 

десятки, часом сотні людей. Практично вони стали праобразами тих політичних шоу, якими 

насичений український телепростір в останні роки, і які, нажаль, як сурогат, майже повністю 

замінили живу дискусію у низових суспільних середовищах. 

Нещодавно у Львові було зроблено спробу вдихнути нове життя у такий спосіб об’єднання 

громадських активістів для спільного пошуку вирішення загальносуспільних проблем  - 

відбулося  перше установче засідання львівського аналітично-дискусійного клубу. Ідея його 

створення викликала зацікавлення у різних середовищах і у роботі першого засідання взяли 

участь понад 20 учасників. В розданих їм  запрошеннях було вказано, що робота клубу 

здійснюватиметься за певним алгоритмом, який  забезпечить активну участь кожного у 

дискусіях зі всіх питань, що поставлені на розгляд. Тут же було викладено покроковий опис 

алгоритму  та запропоновано потенційним учасникам ознайомитися з психологічними 

особливостями функціонування малих груп, де планувалося зосередити  основну  їх роботу.  

В основу діяльності клубу була покладена   організаційна гра, модератор  якої лише слідкує 

за дотриманням алгоритму роботи та не приймає участі в обговоренні рішень.  

Мета його створення – започаткування продуктивної дискусії з широкого кола 

актуальних суспільно-політичних проблем, пошук та розробка ефективних шляхів їх 

вирішення. 

Учасники – звичайні громадяни України, які мають намір брати активну участь у 

творенні її майбутнього. Причому ініціатори виходили з того, що у роботі клубу може 

брати участь кожен, хто зголоситься (без вікових та кваліфікаційних обмежень) і під час 

роботи зобов’язується  дотримуватися запропонованого алгоритму та загальноприйнятих 

правил і норм поведінки. 

Результат засідання клубу планувалося представити у вигляді коротких доповідей з 

винесених на розгляд питань. 

 

Пропоную читачам УП ознайомитися з  алгоритмом роботи першого засідання аналітично-

дискусійного клубу у Львові та аналізом  проблем, які виникли в ході його реалізації. 
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1. Пленарне засідання. Вступне слово модератора про правила та алгоритм роботи 

засідання. Формування  списку питань для розгляду та визначення шляхом голосування  їх 

рейтингу. Формування  та затвердження критеріїв оцінки рішень означених питань.  

Результат: списки  питань та критеріїв. Запланована тривалість  - 10 хв.  

Через відсутність готового списку питань, тривалість кроку становила 30 хв. Після вступного 

слова модератора кожен учасник запропонував одне питання для дискусії, в результаті чого 

вони були згруповані по наступних блоках: 1) стан освіти  та роль інтелігенції у суспільстві; 

2) духовність та морально-етичні цінності як основа прогресивного розвитку суспільства; 3) 

шляхи забезпечення реального народовладдя в Україні; 4) стратегія регіонального розвитку. 

Зрозуміло, що часові межі роботи клубу не дозволили докладно обговорити таким чином  

сформульовані питання через надмірну широту їх постановки. 

Практична реалізація цього кроку показала, що список питань для розгляду можна 

формувати, враховуючи пропозиції присутніх учасників дискусії, проте, оптимальним буде 

варіант, коли ініціативна група організаторів спочатку запропонує загальну концепцію та 

виробить  стратегію діяльності клубу, представить їх на обговорення та затвердження  на 

одному із засідань, щоб  надалі формувати питання у визначених ними рамках. Причому самі 

питання  повинні бути викладені у спосіб, що передбачає вироблення конкретних рішень, 

сукупність яких  повинна вкладатися   у логіку затверджених концепції та стратегії. 

Модератором засідання, з метою уникнення довготривалої дискусії по узгодженню основних 

критеріїв оцінки кінцевих доповідей,  було запропоновано взяти за основу без деталізації 

наступні критерії: 1) відповідність до високих загальноприйнятих морально-етичних норм і 

загальнолюдських цінностей; 2) відповідність національним інтересам України; 3) 

реалістичність; 4) наявність необхідних ресурсів. 

Зрозуміло, що при подальшій роботі клубу одне з його наступних засідань мало б бути 

присвячене розгляду та формуванню загальноприйнятого трактування цих критеріїв для 

однозначного оцінювання представлених доповідей всіма учасниками клубу. 

 

2. Пленарне засідання. Розподіл учасників по профільних групах  у відповідності до 

рейтингового списку питань за критерієм компетентності та бажанням працювати в 

області  певної проблематики. Розподіл учасників по  перехресних групах, у які б входило  по 

одному учаснику  кожної з профільних груп. Оптимальна чисельність учасників у малій групі 

- 5 осіб, можлива  –  4…9. 

Результат: зведений список учасників груп. Тривалість – 10 хв. 

 

Організаційно цей крок не викликав труднощів, проте його практична реалізація привела до 

наступних висновків. Якщо організатори аналітично-дискусійного клубу ставлять перед 

собою  задачі просвіти, то групи слід формувати з учасників різної компетентності, причому 

найбільш кваліфіковані учасники повинні чітко розуміти свою просвітницьку роль. Якщо ж 

основною задачею клубу є якісні рішення та фаховий аналіз, профільні групи слід формувати 

з найбільш компетентних  фахівців приблизно однакового рівня кваліфікації. 

 

3. Робота у складі профільних груп. Визначення можливих підходів до вирішення 

профільного питання з використанням методики проведення мозкового штурму або інших 

методик.  

Результат роботи: список можливих підходів. Тривалість - 20 хв. 

 

Переважна більшість учасників, нажаль, мала лише загальні поняття про командну роботу 

при відсутності практичних навиків проведення якісного мозкового штурму. Тому перед 

ними постала справді  складна задача – сформувати дієздатні команди на ходу – у процесі 

вирішення поставлених задач. Причому слід відзначити, що профільним групам довелося за 

короткий термін пройти практично всі етапи становлення команд – формування, потрясіння, 



нормалізацію, виконання завдань та розпуск.  Очевидно, що на цьому кроці профільні групи 

були змушені сумістити виконання завдань з етапами формування та потрясіння. Слід також 

сказати, що потрясіння зазвичай буває тим боліснішим, чим більше кожен з учасників 

переконаний у правильності своєї власної позиції з профільного питання і чим менше він 

готовий поступатися і змінювати свої погляди. Важливим моментом цього кроку є чітке 

розуміння кожним учасником того, що далі, під час роботи у складі перехресних груп йому 

доведеться викладати позицію своєї групи, відповідати на питання та фіксувати  думки 

інших учасників з питання, яке він представляє. Деструктивною може бути ситуація, коли 

один з учасників, маючи готове власне рішення профільного питання, продавлює його на 

засіданні групи, незважаючи на нерозуміння чи неприйняття іншими. Для уникнення цього 

слід  намагатися формувати групи з залученням якомога більшої кількості профільних 

фахівців. 

 

4. Робота у складі перехресних груп. Інформування по черзі  кожним учасником  інших 

членів перехресної групи  про можливі підходи до вирішення профільних питань з подальшим 

спільним їх обговоренням.  

Результат роботи: список зауважень, заперечень, доповнень та пропозицій до 

запропонованих профільними групами підходів вирішення питань. Тривалість -  30 хв. 

Після напруженої діяльності  під час попереднього кроку, робота в перехресних групах 

видалася усім значно легшою та була ефективнішою – кожен отримав можливість опинитися 

в центрі уваги та викласти позицію своєї профільної групи. Правда, часто замість 

колективної позиції учасники викладали власні бачення, проте, на мій погляд, так 

відбувалося через відсутність у них необхідного досвіду. Невелика кількість учасників 

перехресних груп дозволила  скоротити тривалість цього кроку до 20 хвилин, з метою 

використання вивільненого  часу у подальшій роботі. Слід сказати, що формування команд 

під час цього кроку не відбувалося – учасники працювали у більшій мірі як робочі групи. 

Вони  взаємодіяли головним чином для того, щоб обмінятися думками  та отримати 

додаткову інформацію у контексті  профільних питань з метою подальшого її використання 

для прийняття рішень у профільних групах.  

 

5.  Робота у складі профільних груп. Підготовка та прийняття консенсусом остаточного 

рішення . 

Результат роботи: схематичне зображення суті рішення та доповідь тривалістю до 5 хв., 

яка включає його аналіз на відповідність до визначених на початку критеріїв. 

Тривалість – 20 хв. 

 

Перед початком цього кроку було наголошено, що рішення профільних груп  приймається 

консенсусом і що важливими   його складовими  є схема  і аналіз відповідності до 

встановлених критеріїв. Реструктуризація учасників клубу з перехресних у профільні групи 

відбулася значно легше, ніж під час реалізації попереднього кроку. Відзначалася більш 

злагоджена їх робота.  Очевидно, що це було пов’язано з настанням етапу нормалізації 

становлення команд, а також з інтенсивною реалізацією важливого етапу  виконання завдань. 

Всі групи успішно  визначили доповідачів, які у більшості випадків власноруч зобразили 

схеми для представлення доповіді. Безперечно, було б доцільно провести попереднє 

прослуховування доповідей у профільних групах для вдосконалення та доопрацювання їх 

викладу, проте на це забракло відведеного часу. 

 

6. Пленарне засідання. Представлення та затвердження (шляхом голосування без 

обговорення) доповідей профільних груп. Результат роботи: затверджені доповіді. 

Тривалість – 20 …. 30 хв.  

Цей крок пройшов у звичайному режимі прослуховування доповідей. Його особливістю був 

порядок голосування. Всі учасники отримали  бланки, у яких навпроти номера кожної 



профільної групи у двох колонках „Проти” і „За „ було розміщено п’ятибальну шкалу для 

диференційної оцінки  своїх рішень.  Після представлення  доповідей відбувся підрахунок 

голосів, поданих для затвердження кожної з них шляхом звичайного голосування підняттям 

рук з подальшим відображенням результатів у зведеному графіку. Аналіз цього кроку 

показав доцільність проведення таємного голосування для затвердження доповідей 

профільних груп з метою виключення  впливу особистісних взаємостосунків між учасниками 

клубу під час його реалізації. 

 

7. Анкетування. 

Для оцінки ефективності роботи засідання аналітично-дискусійного клубу, учасникам було 

запропоновано заповнити анонімну анкету. Результати оцінювання представлені у таблиці. 

 

Процес анкетування показав необхідність попереднього детального обговорення з 

учасниками  засідання  засад оцінювання роботи клубу та кінцевих доповідей, оскільки його 

відсутність приводить  до  різних підходів у виставленні оцінок. 

Аналіз анкет дозволяє зробити висновок про те, що запропонований   алгоритм роботи 

аналітично-дискусійного клубу викликав зацікавлення у людей   з активною громадянською 

позицією  та має непогані перспективи на майбутнє, особливо через можливість одночасної  

роботи на його засіданнях сотень учасників. Очевидно також, що алгоритм потребує 

подальшого ретельного відпрацювання та оптимізації,  учасників слід спонукати більш 

докладно знайомитися з особливостями роботи у командах, динамікою  та психологією 

функціонування малих первинних груп, а одним з важливих факторів успішної діяльності 

клубу  є залучення  соціологів і психологів для гармонізації внутрігрупової роботи.  

Дуже важливою і промовистою, на мій погляд, є  доволі  висока оцінка рівня чесності  

роботи клубу, що свідчить  про  відсутність зовнішнього впливу на зміст колективно 

прийнятих рішень. 

 

Тарас Плахтій, член товариства "Мале коло", для УП 

Злагодженість та упорядкованість роботи 

клубу в цілому 

 

 -5__-4__-3__-2__-1__0__1__2___3,3_4__5__6__7__8__9__10 

Рівень фаховості та компетентності викла-

деногоу кінцевих доповідях профільних груп 

 

 -5__-4__-3__-2__-1__0__1__2__3___4,3_5__6__7__8__9__10 

Задоволення рівнем особистої участі на протязі 

всього засідання 

 

-5__-4__-3__-2__-1__0__1__2___3,5_4__5__6__7__8__9__10 

 

Відчуття  самореалізації під час роботи 

 

-5__-4__-3__-2__-1__0__1__2___3,4_4__5__6__7__8__9__10 

Рівень чесності  роботи клубу (відсутність 

відчуття, що Вас обманули або використали) 

 

-5__-4__-3__-2__-1__0__1__2__3__4___5,9_6__7__8__9__10 

 

Комфортність роботи у профільних групах 
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Комфортність роботи у перехресних групах 

 

-5__-4__-3__-2__-1__0__1__2__3__4__5___6,4_7__8__9__10 

Рівень Вашого залучення та  впливу на фор-

мування та прийняття змісту усіх доповідей 

 

-5__-4__-3__-2__-1__0__1__2__3___4,7_5__6__7__8__9__10 

На скільки викладене у доповідях відповідає 

Вашому баченню шляхів цих вирішення питань 

 

-5__-4__-3__-2__-1__0__1__2___3,7_4__5__6__7__8__9__10 

Рівень Вашого зацікавлення у подальшій участі 

в роботі  клубу 

 

-5__-4__-3__-2__-1__0__1__2__3___4,5_5__6__7__8__9__10 
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