
Тарас Плахтій, Львів 

Методика 
проведення Зборів суспільно-політичної організації 

„Визначення і декомпозиція цілей у відповідності до напрямків 

діяльності” 
 

Вступна інформація: 

Суспільно-політична організація (СПО)  за своєю сутністю являється спільним ресурсом 

(СР) у вигляді символічного капіталу – її авторитету, який потенційно може бути 

конвертований у інші форми капіталу – владний,  матеріальний, фінансовий. Символічний 

капітал такого СР утворений в результаті поєднання значимості комплексу ідей, які 

закладені у програмних засадах СПО, та авторитету  всіх, хто долучився до СПО – у першу 

чергу відомих моральних і духовних лідерів, депутатів усіх рівнів, політичних діячів, 

громадських активістів, державних службовців бізнесменів, просто небайдужих громадян. 

Для успішного втілення  Місії СПО слід далі  нарощувати цей СР та спільно управляти ним, 

щоб унеможливити його використання для задоволення будь-чиїх приватних інтересів чи 

його потрапляння під зовнішнє управління. Одним з найбільш ефективних способів 

управління СР є постановка  цілей. Суб'єкт, що задає, коригує та змінює цілі, і являється 

основним вигодонабувачем СР, який після конвертації символічного капіталу у інші його 

форми зможе скористатися ними для задоволення власних інтересів. Тому, в ідеальному 

випадку, таким суб’єктом мають бути Збори учасників, що обумовлює необхідність 

організації  їх спільної роботи по виробленню та затвердженню  цілей СПО.  

Процес визначення цілей є комплексною евристичною задачею, детальне вирішення якої 

потребує багато часу та спеціальних знань. Тому на Зборах визначення цілей 

відбуватиметься за спрощеною, адаптованою до умов СПО, методикою для встановлення 

основних моментів, які далі, у рамках спеціалізованої проектної групи, будуть деталізовані, 

об’єднані в один документ  та представлені наступним Зборам для затвердження.  

 

 

 



 

Постановка задачі:  
 

Внаслідок декомпозиції Місії суспільно-політичної організації було виділено множину 

напрямків її діяльності. На засіданні робочої групи по підготовці Зборів були визначені 

першочергові напрямки діяльності, для яких слід встановити та сформулювати 

довгострокові, середньострокові та короткострокові цілі, здійснити декомпозицію 

короткострокової  цілі і визначити засоби, що необхідні для досягнення кожної з отриманих 

підцілей.  

 

Порядок роботи: 
 

Збори СПО відбуватимуться за алгоритмом роботи двомірної динамічної мережі, що полягає 

у почерговій переструктуризації учасників  у групи різного функціонального призначення. 

Загальна тривалість роботи Зборів – 2 години. 

 

І. Пленарне засідання – 15 хв. 
Вступне слово модератора та розподіл учасників по профільних групах у відповідності до 

заданих напрямків. 

 

ІІ. Робота в рамках профільних груп – 30 хвилин. 
 

1. Визначення траєкторії досягнення цілей.  
Учасники груп, у відповідності до заданих для кожної з них напрямків діяльності, разом 

визначають і формулюють у індивідуальних протоколах роботи одним – двома 

реченнями (див графік вище): 

 наявний стан суспільства у заданому для групи напрямку; 

 довгострокову ціль – яким мав би стати стан суспільства у заданому напрямку 

через 5 років; 

 середньострокову ціль - яким мав би стати стан суспільства у заданому 

напрямку через 3 роки; 

 короткострокову ціль – яким мав би стати стан суспільства у заданому 

напрямку через один рік; 

 траєкторію досягнення цілі, яка включає словесний виклад зміни стану 

суспільства у заданому напрямку, що охоплює всі три визначені типи цілей та 

показує динаміку зміни стану. 

 

2. Побудова цілей. Учасники в ході обговорення проводять декомпозицію 

короткострокової цілі на підцілі та визначають засоби, необхідні для реалізації кожної 

з них. Результати роботи заносять у індивідуальний протокол. 

 

ІІІ. Робота в рамках перехресних груп – 40 хвилин. 
Кожен учасник почергово, у відповідності до порядкового номера профільної групи, 

презентує усім іншим учасникам перехресної групи матеріали, що  напрацьовані в 

профільній групі та зафіксовані у його індивідуальному протоколі. Отримані зауваження, 

доповнення, пропозиції, заперечення фіксує у правій колонці індивідуального протоколу чи 

на додатковій сторінці. 

 

ІV. Робота в рамках профільних груп – 20 хвилин. 
Кожен учасник почергово, у відповідності до порядкового номера перехресної групи, 

презентує отримані зауваження, доповнення, пропозиції та заперечення усім учасникам 
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профільної групи. В процесі презентації група визначається щодо доцільності їх включення у 

кінцевий зведений протокол роботи, а також обирає представника до спеціалізованої 

проектної групи з підготовки кінцевого варіанту викладу цілей суспільно-політичної 

організації. 

 

V. Пленарне засідання – 15 хв.  
Виголошення доповідей представниками профільних груп, затвердження складу учасників 

спеціальної проектної групи з підготовки кінцевого варіанту викладу цілей та строків 

підготовки. 

 

 

Індивідуальні протоколи роботи, які особисто веде кожен учасник Зборів: 
 

 

 
 

 


