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Оптимальна організація: партія чи рух, ієрархія чи мережа? 
 

У різних середовищах українських політиків та громадських активістів вже тривалий час 

точаться дискусії про те, який тип організації є найбільш оптимальним у нинішніх умовах - 

партія чи широкий рух, а також, який тип структури має лежати в їх основі – жорстка 

ієрархія чи горизонтальна мережа. 

Для пошуку відповідей на поставлені питання найперше відзначимо, що і партія і широкий 

рух є суспільно-політичними організаціями, які створюються для вирішення спільних для 

всіх своїх членів чи учасників задач, подолання зовнішніх викликів, відстоювання чи 

задоволення колективних інтересів, тощо. За своєю сутністю вони являються соціальними 

системами, первинними елементами яких є окремі учасники. Такі соціальні системи 

відрізняються між собою структурою, яка, з одної сторони, визначає тип і жорсткість 

взаємозв’язків між елементами систем, а з другої - їх емерджентні властивості. 

Партія, яка має жорсткішу структуру та міцніші формалізовані зв’язки між своїми членами в 

порівнянні з широким рухом, мала б бути більш ефективним та дієвим інструментом для 

досягнення колективних цілей. Проте, збільшення жорсткості ієрархічної структури посилює 

ряд негативних емерджентних властивостей, що незмінно трансформують збудовані таким 

чином організації у клони КПРС. 

Хоча в основі широкого руху також завжди лежить ієрархія, зв’язки між його членами більш 

слабкі та подекуди поєднують учасників у горизонтальні мережі. Це, з одної сторони, наділяє 

його вадами, що притаманні ієрархіям, які посилюються по мірі збільшення жорсткості 

структури, а з другої – робить його аморфним та нездатним до системної діяльності через 

слабкість наявних горизонтальних зв’язків поміж учасниками. З іншої сторони, саме 

слабкість цих зв’язків та занижений рівень вимог до „ідеологічної чистоти” дозволяє 

широкому рухові об’єднувати величезні кількості учасників, внаслідок чого в ньому можуть 

акумулюватися значні ресурси та необхідний потенціал для здійснення суспільних 

перетворень. Крім того, наявність множинних горизонтальних зв’язків обумовлює 

підвищену опірність руху до деструктивних зовнішніх впливів та можливість 

самовідновлення внаслідок перманентних процесів самоорганізації у низових ланках. 

Розглянемо окремі типи учасників, що характерні для обох цих структур, виділивши властиві 

їм мотивації та поведінкові стратегії. 

Найперше – це лідери, що входять у керівні органи, створювати які вимагає діюче 

законодавство. В існуючих українських партіях і рухах з ієрархічною будовою члени 

керівних органів, зазвичай, знаходяться поміж собою у жорсткій конкурентній боротьбі за 

доступне найвище місце в ієрархії і/або за монополію на „доступ до тіла” найвищого ієрарха 

з метою впливу на зміст його рішень. Така поведінкова стратегія обумовлена тим, що вони, у 

найбільшій мірі, в порівнянні з іншими учасниками, усвідомлюють власні інтереси та 

активно шукають можливості для їх максимальної реалізації. Нажаль, лідери є найбільш 

вразливою ланкою існуючих ієрархічних суспільно-політичних організацій – саме вони у 

першу чергу попадають під зовнішнє управління, саме у їх середовищі виникають центри 

розбрату та безкінечних поділів. 

Далі йдуть члени партії чи руху, які приймають активну участь в роботі структури, 

незважаючи на очевидну для них власну неспроможність впливати на зміст рішень керівних 

органів і, відповідно, у повній мірі задовольняти власні інтереси, що співпадають або не 

співпадають з колективними. Їх можна класифікувати як актив організації. Зрідка вони 

переходять до типу лідерів, проте внаслідок природної скромності чи недостатньої 

напористості, їм це вдається надто важко. Така поведінкова стратегія обумовлена пакетом 

мотивацій, який, зазвичай, включає у різних комбінаціях ідеологічні переконання, статусні 
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преференції, матеріальну складову, можливість самореалізації, причетність до загальної 

справи, тощо. 

Через те, що множини лідерів та активу в існуючих суспільно-політичних організаціях 

ієрархічного типу є малочесельними і дуже часто перетинаються, їх можна об’єднати в єдину 

множину активістів, яка переважно складає 1-10% від усіх учасників та, за своє сутністю, 

відноситься до еліти чи провідної верстви у традиційному розумінні. 

Наступний, найчисельніший тип учасників складають пасивні члени партії та, відповідно, 

низові учасники широкого руху, яких в обох випадках можна класифікувати як 

прихильників – вони практично не задіяні у роботі своєї структури та, зазвичай, виконують 

роль ситуативних статистів. Їх поведінкова стратегія полягає в униканні будь-якої 

систематичної діяльності в рамках організації та відповідальності за неї, що обумовлено 

практично повною відсутністю у них доступу до внутрішньої інформації, неможливістю 

впливати на вироблення та прийняття рішень та обмеженим набором мотивацій, головною з 

яких, найчастіше, є відчуття причетності до загальної справи. 

Проміжною чи перехідною ланкою між активістами та прихильниками є кандидати у 

активісти, аналогом яких у партіях є кадровий резерв і кандидати у члени, а в широкому 

русі - ті, хто формалізував своє перебування в ньому з наміром вести активну діяльність. Їх 

частка змінюється у часі та не перевищує кількох відсотків, проте вже сама наявність 

свідчить про спроможність організації рекрутувати нових активістів, а кількісні параметри та 

якісний склад - про життєздатність структури. Наявність перехідної ланки обумовлює 

реальну трирівневість політичних партій та рухів, яку слід враховувати при проектуванні 

нових суспільно-політичних організацій. 

Приведений аналіз дозволяє зробити висновок про те, що в існуючих умовах партія, як і рух, 

є суспільно-політичними організаціями одного типу – вони мають практично однакову 

ієрархічну будову, ідентичні типи учасників та однакове кількісне співвідношення між ними. 

Основна відмінність між партією і рухом у нинішніх умовах є юридичною - вона закріплена 

чинним законодавством та полягає у можливості їх доступу до влади. Тому обирати тип 

майбутньої організації (партія, рух, ГО, тощо) доцільно лише у контексті прагматичного 

зважування їх формальних чи іміджевих переваг та недоліків - можливості чи неможливості 

повноправної участі у виборах до органів влади, позитивного, нейтрального чи негативного 

сприйняття суспільством, складності реєстрації, тощо. 

Наступний, не менш важливий висновок полягає у тому, що якісні зміни існуючих 

суспільно-політичних організацій та стрибкоподібне зростання потенціалу можливі 

лише у випадку кардинального (на порядок) збільшення частки активістів, досягнути 

чого можна лише змінивши саму організаційну структуру. Це приведе до створення 

соціальних систем четвертого рівня складності, основні характеристики яких представлені у 

порівняльній таблиці. 
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Згідно таблиці, соціальна система четвертого рівня складності має забезпечувати реальне, а 

не декларативне спрямування діяльності учасників на досягнення їх колективних інтересів, в 

ідеалі - інтересів загальносуспільних. 

При цьому визначені та закріплені статутом алгоритми, правила та процедури її внутрішньої 

життєдіяльності повинні забезпечувати ефективне співробітництво всіх учасників у рамках 

великої, у соціологічному розумінні, групи, яку вони складають. Така соціальна система у 

представленій таблиці названа динамічною мережею, хоча зрозуміло, що сама назва не є 

суттєвою – головне, щоб вона володіла відповідними характеристиками. 

Вперше термін „динамічна мережа” запропонував автор концепції „нейросоца „ російський 

науковець І. Бощенко, який розумів під нею вертикальне чи горизонтальне переміщення 

учасників по рівнях суспільної ієрархії в залежності від поточного рівня їх компетенції. 

Зрозуміло, що міра і способи мобільності учасників у ній задаватимуться правилами, 

алгоритмами та процедурами внутрішньої життєдіяльності, варіантів яких може бути безліч. 

Спробуємо визначити оптимальну структуру соціальної системи четвертого рівня складності 

- динамічної мережі, придатну для побудови ефективних суспільно-політичних організацій. 

Слід відразу зазначити, що в соціумі насправді не буває ані чистої ієрархії, ані чистої мережі. 

Наприклад, жорстка ієрархія військового підрозділу включає горизонтальну мережу з 

військовослужбовців найнижчої ланки – відділення, а горизонтальна мережа клубу за 

інтересами передбачає обрання голови, статус якого є вищим за статус рядового члена. 

Зазвичай, соціальні смамоорганізаційні процеси зароджуються у формі горизонтальних 

мереж у свого роду центрах кристалізації, якими є активні носії і транслятори актуальних 

ідей. Еволюційний розвиток самоорганізаційних структур приводить до їх трансформації в 

організаційні форми – різноманітні інституції з жорсткою, як правило – ієрархічною 

будовою та чітким розподілом функціональних обов’язків. 

Горизонтальними мережами у найбільш чистому вигляді є віртуальні соціальні спільноти, 

які володіють значним успіхом у більшості користувачів Інтернету. Проте вони цілком не 

придатні для використання у побудові ефективних суспільно-політичних організацій через 

хаотичність комунікативних зв’язків, невпорядкованість інформаційних потоків, аморфність 
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та практично повну недієздатність в реалі, а головне – через відсутність спільної мети та 

усвідомленого наміру її досягнути. 

Часто термін „мережа” асоціюється з поширеними мережами MLM, які успішно продають 

різноманітні товари. З організаційної точки зору така структура являє собою жорстко 

запрограмований соціальний організм, створений для виконання цілком конкретної мети, яку 

він не в стані змінювати чи коригувати. Причому основою будови MLM є жорстка ієрархія - 

недарма ж ця абревіатура означає багаторівневий маркетинг, хоча у даному випадку 

жорсткість самої ієрархії забезпечується не примусом, а виключно економічними 

мотиваціями. MLM є одним з яскравих прикладів, що доводять ефективність колективної дії 

за умови правильно заданих правил, алгоритмів та процедур життєдіяльності системи. 

Для визначення оптимальної структури соціальної системи четвертого рівня складності 

виберемо критерії, які найбільш об’єктивно дозволять оцінити її можливі варіанти та 

визначити найкращий. 

Очевидно, що будь-яка соціальна система у найбільш загальному та спрощеному вигляді 

здійснює два взаємопов’язані типи діяльності – інтелектуальну та організаційну. Перший тип 

включає моніторинг зовнішнього середовища, аналіз отриманої інформації та прийняття 

оптимальних рішень. Другий - забезпечує безумовне та якісне виконання прийнятих рішень. 

Зрозуміло, що такий поділ умовний, проте він дозволяє встановити два найголовніші 

об’єктивні критерії успішної діяльності будь-якої соціальної системи – рівні її 

інтелектуальної та організаційної спроможностей. 

Застосуємо традиційний для системного аналізу принцип багатовимірності для графічного 

визначення можливих комбінацій встановлених критеріїв і відповідних їм типів соціальних 

систем, вважаючи для спрощення, що рівні інтелектуальної та організаційної спроможностей 

можуть бути високими або низькими. 
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До організацій з одночасно низькими рівнями організаційної та інтелектуальної 

спроможностей можна віднести малочисельні партії та ГО, які, саме через свою 

малочисельність, не можуть бути ні дієздатними, ні спроможними опрацювати весь 

інформаційний потік із зовнішнього середовища для генерування інтелектуальних рішень 

високого рівня. 

Жорсткі ієрархії представляють структури з високим рівнем організаційної спроможності та 

з низькою здатністю генерувати інтелектуальні рішення внаслідок одностороннього 

спрямування управляючих інформаційних потоків між ієрархічними рівнями, що знайшло 

своє відображення у відомій, дотичній до них закономірності - „ініціатива карається”. 

Горизонтальні мережі відносяться до структур з високим рівнем інтелектуальної та низьким 

рівнем організаційної спроможностей – недарма наукові та творчі спільноти, тимчасові 

колективи для вирішення евристичних задач, експертні організації, західні Think Tank, тощо 

мають наближену до них будову. 

Очевидно, найбільш цікавою для проектувальників ефективних соціальних систем є область 

на графіку з одночасно високими рівнями інтелектуальної та організаційної спроможностей, 

якими, безумовно, мають бути наділені соціальні системи четвертого рівня складності, що 

названі у поданій вище таблиці динамічними мережами. До речі, аналогічний графік можна 

побудувати у системі координат „індивідуалізм - колективізм”, на якому соціальні системи 

четвертого рівня складності займатимуть область з одночасно високими рівнями обох цих 

параметрів. 

Розглянемо можливі підходи до практичної побудови ефективних суспільно-політичних 

організацій, що відповідають заданим вище вимогам. 

 

 



 
Очевидно, що однією з головних цілей будь-якої політичної партії чи широкого руху є 

отримання влади для здійснення структурного управління суспільством з метою втілення 

задекларованих програмних положень. З другої сторони, не менш бажаною метою для них є 

набуття спроможності генерувати „ живу” ідеологію, яка, за визначенням відомого 

українського науковця Г. Почепцова, у будь-який момент часу дає реальні, а не ритуальні 

відповіді на питання, що стоять перед суспільством. За своєю сутністю „жива” ідеологія 

являє собою пакет інтелектуальних рішень високого рівня по всьому спектру 

інформаційного потоку, що надходить із зовнішнього середовища. Перша із зазначених цілей 

досягається в результаті організаційної діяльності, яку можна оцінити за встановленим вище 

критерієм - рівнем організаційної спроможності. Друга ціль може бути втілена лише в 

результаті інтелектуальної діяльності, яку, відповідно, можна оцінити за іншим критерієм - 

рівнем інтелектуальної спроможності. Очевидно, що найбільш ефективним інструментом 

організаційної діяльності є жорстка ієрархія, яка здатна цілеспрямовано та системно 

втілювати поставлені перед нею організаційні задачі. З іншої сторони, як зазначалося вище, 

найбільш ефективним інструментом для генерування інтелектуальних рішень високого рівня 

є горизонтальна мережа. Таким чином проявляється структурне протиріччя, яке не 

вирішується в рамках існуючих суспільно-політичних організацій з традиційною будовою - 

вони не спроможні одночасно бути структурованими в ієрархію і в мережу. Тому, зазвичай, 

перевага віддається ієрархії, що обумовлює нездатність збудованих організацій до 

інтелектуальної діяльності високого рівня, необхідного для генерування „живої ідеології”. 

Одним з найбільш очевидних та простих вирішень виявленого структурного протиріччя є 

побудова суспільно-політичної організації, що здатна в реальному часі змінювати свою 

структуру: для здійснення інтелектуальної діяльності її учасники працюватимуть у складі 

горизонтальної мережі, а для вирішення організаційних задач - структуруватимуться у 

жорстку ієрархію. Така концепція і буде лежати в основі оптимальної структури соціальної 

системи четвертого рівня складності – динамічної мережі, яка за свою сутністю принципово 

відрізняється від концепції „нейросоцу” І. Бощенка – автора цього терміну, і може з успіхом 

вже зараз використовуватися для створення ефективних суспільно-політичних організацій. 

Отже, запропонований автором варіант соціальної системи четвертого рівня складності - 

динамічної мережі є організацією, у якій мережевий та ієрархічний типи структури 

гармонійно поєднані у єдине ціле шляхом циклічної переструктуризації учасників в 

реальному часі у різнотипні функціональні групи з метою підсилення позитивних та 

нівелювання негативних властивостей структур обох вказаних типів. Рішення в такій 

організації приймаються у складі мережі, а виконуються у складі ієрархії, що докорінно 

змінює сутність і функціональне призначення лідерів – вони можуть діяти лише в рамках 

рішень, які прийняті мережею за особистої участі кожного учасника в процесах їх 

вироблення та прийняття. Запропонований механізм здатний забезпечити стрибкоподібне 

збільшення частки активістів внаслідок залучення всіх без винятку учасників до активної 

діяльності в рамках організації, що, безумовно, надасть їй нову якість. 

На погляд автора, динамічна мережа найбільш повно відтворює соціальні відносини, що 

відповідають традиційній для українців вічевій формі прямої демократії. Вона, як і в давнину 

віче, володіє здатністю блокувати одну з негативних емерджентних властивостей ієрархічних 

соціальних систем - об’єктивний процес концентрації влади і власності на верхніх 

рівнях ієрархій внаслідок нерівномірного розподілу інформаційних потоків по системі, 

що дає змогу представникам верхніх рівнів маніпулювати альтернативами з метою 

досягнення власних інтересів. 
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