
Створення та розгортання 

впорядкованої самоврядної 

МЕРЕЖІ  

зі змінною структурою 

                                                     
Тарас Плахтій 

 

 

 

 

 

Україна - 2013 



1. МЕТА: 
Створення суспільно-політичної організації, яка буде здатною  
здійснювати ОДНОЧАСНО два типи діяльності за участі ВСІХ членів:  
1) інтелектуальну - розробити і супроводжувати втілення якісного 

проекту  оновлення країни; 
2) організаційну – успішно втілювати розроблений проект, коригуючи 

свою діяльність у відповідності до змін у зовнішньому і 
внутрішньому середовищах. 

 

2. ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕРЕЖІ: 
- здатність виробляти та пропонувати зовнішнім акторам стратегії 

співробітництва за правилами гри «виграш-виграш», відмовившись від 
формування «образу ворога»; 

- здатність здійснювати нормативне самоуправління (відкритий вибір засобів, 
завдань, цілей та ідеалів); 

- здатність протистояти зовнішньому управлінню; 
- чисельно зростати без втрат якості. 



4. Порівняльна схема ієрархічної та мережевої  

    структур  суспільно-політичних організацій 



5. Вибір основних параметрів МЕРЕЖІ: 

Тип суб’єкта організації: лідер, мала група, велика група (понад 12 осіб). 
 
Концепція управління або методологія діяльності: оперативне, 
тактичне, стратегічне управління, нормативне самоуправління (включає 
відкритий вибір засобів, завдань, цілей та ідеалів). 
 
Організаційна  структури: ієрархія, хаотична мережа, упорядкована 
мережа зі змінною структурою (рішення виробляються і приймаються в 
упорядкованій мережі, а виконуються після переструктурування  у тимчасових ієрархіях). 
 
Ключові мотиватори:  
- примус (директивне управління),  
- матеріальне стимулювання,  
- ідеологія (управління змістами і смислами),  
- творча самореалізація (через вплив на вироблення та прийняття рішень), 
- множинні ПОЗИТИВНІ особистісні взаємостосунки (що сформуються в 

результаті тривалої безконфліктної взаємодії в позиціях «рівний з рівним»). 



6. Принципи розгортання мережі: 

1. Організація роботи початкового центру «кристалізації» 
- центрального вузла МЕРЕЖІ по виробленню  і 
реалізації початкових Програмних документів 
нормативного управління для України і МЕРЕЖІ: Мети 
(Візії), Місії, Цінностей, Стратегій, Цілей, Планів. 

2. Послідовне створення регіональних  (міжобласних, 
обласних і районних) вузлів по «образу і подобі» 
центрального вузла, метою діяльності яких є: 

- обговорення, критика, доповнення початкових Програмних 
документів, розробка альтернативних документів або їх частин, 
вироблення і реалізація в рамках початкових  Програмних документів 
їх складової для себе і своїх регіонів; 

- здійснення впливу на зміст початкових Програмних документів 
шляхом його обговорення, внесення пропозицій і узгодження з 
іншими вузлами з метою їх вдосконалення і більш повного врахування 
своїх інтересів та інтересів  власних регіонів. 



7. Етапи розгортання регіонального вузла МЕРЕЖІ: 

1. Поїздка в регіон організаційної групи, метою діяльності якої є 
виявлення місцевих лідерів думки та  активістів – потенційних 
учасників регіонального вузла, зустрічі з ними на предмет їх 
участі у МЕРЕЖІ, обговорення організаційних питань.  

2. Підготовка та проведення презентаційного заходу - семінару, 
круглого столу, конференцій з місцевими лідерами думки та 
активістами, на яких представники центрального вузла (при 
можливості – разом з представниками інших регіональних вузлів) спочатку 
знайомлять учасників з Програмними документами, а потім 
колективно  обговорюють їх у форматі динамічної мережі. 

3. Запуск і налаштування автономної роботи регіонального 
вузла мережі по «образу і подобі» центрального вузла у складі 
тих, хто зголосився і позитивно показав себе під час 
презентаційного заходу. 

4. Встановлення та підтримка комунікаційних зв’язків  між 
регіональним та іншими вузлами, включаючи центральний. 

5. Мультиплікація МЕРЕЖІ  через створення мікровузлів  в 
межах регіону. 



8. Засади функціонування  і стратегія чисельного  

зростання учасників МЕРЕЖІ 

Основною стратегією чисельного зростання МЕРЕЖІ є адсорбція 
найкращих активістів існуючих суспільно-політичних організацій 
внаслідок створення можливостей творчої самореалізації для кожного 
з них  в умовах теплих, безконфліктних та дружніх взаємостосунків між 
усіма учасниками і  підрозділами організації в цілому.  
 

1. Учасники центрального вузла при вироблення початкових  Програмних документів 
здійснюють декомпозицію мети  за трьома напрямками, наприклад: політико-
правовим, економічним та соціально-культурним. 

2. Учасники центрального і кожного з регіональних вузлів розподіляються і працюють у 
відповідних напрямкових групах, мінімальна початкова кількість учасників кожної з 
яких складає 4 особи і по мірі зростання чисельності організації доводиться до 10-12 
осіб. 

3. По мірі необхідності і в залежності від чисельності учасників у вузлі додатково 
створюються ще дві групи – спочатку організаційна (забезпечує внутрішню 
життєдіяльність організації), а потім – інформаційна (забезпечує комунікацію з 
зовнішнім середовищем). 

4. Координація діяльності роботи напрямкових груп регіональних і центрального вузлів  
МЕРЕЖІ відбувається у двох площинах – в рамках материнського вузла і в рамках 
однотипних груп відповідного напрямку між вузлами. 

 
Таким чином чисельність  учасників  регіонального вузла може зрости від 12 до 50-60 
учасників.   
Подальше зростання чисельності вузлів відбуватиметься шляхом декомпозиції 
(розділення) напрямків діяльності організації і ускладнення алгоритмів координації 
роботи її підрозділів. 



9. Відповідальні виконавці та ресурси 

Відповідальні за розгортання МЕРЕЖІ –  
активісти, що володіють навиками відповідної 
діяльності. 
 
Для створення кожного з регіональних 
(міжобласних, обласних, районних) вузлів  
МЕРЕЖІ необхідно передбачити фінансування 
відряджень членів організаційної групи і членів 
центрального вузла. Також необхідно 
передбачити кошти на оренду приміщення, 
інформаційний супровід, витратні матеріали.  



10. Прогнозований ефект –  нова якість організації 

1) В результаті запропонованого підходу до побудови МЕРЕЖІ відбудеться  перехід від 
директивного управління організацією в ручному режимі з найвищого ієрархічного рівня, яке 
неможливо реалізувати без інструментів примусу та матеріального стимулювання, до 
нормативного самоуправління її підрозділів, коли кожен вузол набуває здатності діяти 
автономно, керуючись Програмними документами, що вироблені Центральним вузлом, зміст 
яких безперервно, в реальному часі узгоджується  та коригується з у відповідності до змін у 
зовнішньому та внутрішньому середовищах.  

2) В результаті зміни групової динаміки в МЕРЕЖІ і тривалої фіксації на системному рівні 
взаємодії учасників у позиціях «рівний з рівним» без можливості визначення і концентрації 
влади у неформальних і формальних лідерів, організація набуває здатності виробляти та 
пропонувати зовнішнім акторам стратегії співробітництва за правилами гри «виграш-виграш», 
відмовившись від формування «образу ворога». 

3) В результаті запровадження нормативного самоуправління у якості основної методології 
діяльності, кожен вузол, підрозділ та особисто кожен член організації на всіх її етапах в 
реальному часі чітко розуміють свої цілі та задачі і в рамках наявних ресурсів та інструментів 
можуть ефективно і самостійно (АВТОНОМНО) діяти без ручного керування та контролю з боку 
центрального органу – керівного ядра.  

4) В результаті запровадження змінної структури організація набуває здатності чисельно 
зростати без втрат своїх якостей. 

Все це нівелює загрозу перехоплення управління МЕРЕЖЕЮ більш потужними 
оргструктурами зовнішнього середовища внаслідок знеособлення та розподілу 
владних повноважень по ній, що, в свою чергу, збільшує ймовірність успішної 
реалізації Мети організації. 


