
МИХАЙЛІВСЬКИЙ КЛУБ 
 

Засади побудови 
політичних організацій зі 

змінною структурою 

Тарас Плахтій, 

незалежний дослідник 
 

19 листопада 2015 
Київ   



  

«Якщо хочеш мати те,  

чого ніколи не мав,  

мусиш навчитися робити те,  

чого ніколи не робив» 

 
                                        Роберт Орбен 



І. Суб’єктність організацій 

Додаткові матеріали, які не ввійшли в презентацію: 

• Модель організаційного суб’єкта на базі схеми 
особистості Роберто Ассаджолі та авторської фрактальної 
моделі людської та соцієтальної психіки 

 

https://tarasplakhtiy.files.wordpress.com/2011/12/2013-02-23-subiektnist-organizatsii-v-zymova-studrespublika.pdf
https://tarasplakhtiy.files.wordpress.com/2011/12/2013-02-23-subiektnist-organizatsii-v-zymova-studrespublika.pdf
https://tarasplakhtiy.files.wordpress.com/2011/12/2013-02-23-subiektnist-organizatsii-v-zymova-studrespublika.pdf
http://www.academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/(13)/92910332-fbe6-4124-8e9d-70ade44306e0.pdf
http://www.academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/(13)/92910332-fbe6-4124-8e9d-70ade44306e0.pdf


БАЗОВІ ВИЗНАЧЕННЯ 
• Народження (само-)організації як окремого організаційного СУБ’ЄКТА 

відбувається у момент запуску сукупності процесів взаємодії між його 
елементами, перебіг яких відтворюється і підтримується у часі з певною 
мірою упорядкованості. 

• Для САМООРГАНІЗАЦІЙНОГО суб’єкта характерний низький рівень 
упорядкованості цих процесів. 

• Для ОРГАНІЗАЦІЙНОГО суб’єкта характерний високий рівень 
упорядкованості цих процесів. 

• МЕТУ існування та якості і характеристики (само) організаційних 
суб’єктів обумовлює їх внутрішня організаційна СТРУКТУРА, яка визначає 
характер, густину, впорядкованість та здатність до відтворення в часі 
сукупності процесів внутрішньої взаємодії між їх елементами.  

• Мета існування і набуті якості та характеристики (само) організаційного 
суб’єкта  не усвідомлюються його елементами і визначають обрані ним 
стратегії взаємодії з іншими суб’єктами ЗОВНІШНЬОГО середовища. 

• Початкову і поточну МЕТУ діяльності (само) організаційного суб’єкта 
визначає її одноосібний або колективний Засновник. Мета діяльності 
може мати усвідомлені Засновником декларовану і приховану складові. 
Декларована  мета діяльності доводиться організаційним суб’єктом до 
відома усіх інших учасників і підрозділів організації.  

• СТРУКТУРУ (само)організаційних суб’єктів обирає Засновник. Його вибір 
визначає людська  біологічна природа та рівень усвідомлення її впливу. 





Джерело: Джамшид Гараєдагі «Системное мышление. Как управлять хаосом и сложными процессами» 

http://baguzin.ru/wp/?p=939
http://baguzin.ru/wp/?p=939




Республіканізм як організаційний ідеал корпорацій 5-го і 6-го технологічних укладів 

Основні компоненти 

республіканської традиції  

Практична реалізація організаційного ідеалу республіканізму в сучасних 

корпораціях 5-го та 6-го технологічних укладів 

 

1. Реалізація особливої концепції 

свободи - не бути у волі іншого 

В сучасних корпораціях, що діють в умовах швидкозмінного і невизначеного зовнішнього 

середовища, це досягається шляхом запровадження організаційних змін, які забезпечують 

цілеспрямоване зменшення ролі менеджменту, розподіл та динамічне перетікання влади у руки 

тих, хто володіє відповідним досвідом та здібностями, вільний доступ усіх працівників до всього 

обсягу корпоративної інформації та безперервний обмін нею, більшу незалежність та автономність 

співробітників, які самостійно можуть визначати власні обов’язки, скорочення поточної 

обов’язкової звітності, тощо. 

 

2. Наявність у громадян 

громадянської доблесті - спільні 

інтереси вище особистих 

В сучасних корпораціях проявляється у вигляді формування корпоративної ідентичності та 

лояльності, готовності до понаднормової роботи за рахунок власного вільного часу, готовності 

прийняти корпоративні цінності та діяти в рамках встановленої засновниками чи власниками 

організації корпоративної культури. Його реалізація забезпечується цілеспрямованим впливом на 

поведінку співробітників засобами, які розглядають дисципліни «Управління персоналом» та 

«Організаційна поведінка». В основі цих засобів лежать соціально-психологічні методи управління 

людською поведінкою та відповідні організаційні інструменти управління соціально-

психологічними процесами в колективах для здійснення впливу на них в інтересах досягнення 

поставлених перед організацією цілей. 

3. Участь громадян у визначенні 

спільних умов життя та у 

відповідних спільних діях на 

засадах рівного доступу до влади 

тих, кому не байдуже 

В сучасних корпораціях проявляється у вигляді залучення якомога більшого числа співробітників 

до здійснення колективного стратегічного планування та участі у гуртках якості, інноваційних 

проектних командах, тощо. Наприклад, відомий вчений Рассел Акофф у своїх роботах представляє 

власні погляди на управління у формі концепції інтерактивного (заснованого на взаємодії) і 

партисипативного (за участі всіх зацікавлених осіб, груп, сил) планування діяльності корпорації.  

4. Визнання суспільством 

значущості та цінності 

індивідуальних вкладів як основи 

осмисленості спільного життя 

В сучасних успішних корпораціях лежить в основі прогресивних систем оплати праці та формування 

нематеріальних мотивацій персоналу і передбачає комплексну оцінку та системний контроль за 

особистим вкладом кожного співробітника, кожного менеджера і кожного підрозділу. 

http://www.twirpx.com/file/207126/
https://vc.ru/p/reportsforlosers
http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/mo_14.pdf
http://www.twirpx.com/file/774112/
http://cyberleninka.ru/article/n/obzor-interaktivnogo-planirovaniya






ІІ. Аналіз зовнішнього середовища 











ІІІ. Аналіз внутрішнього середовища 
 

 

 









IV. Виявлення критичної точки місива проблем та 
розробка інструменту для її нейтралізації 

• В результаті застосування системного підходу до аналізу 
соціально-психологічних ефектів та процесів у первинних групах 
підрозділів суспільно-політичних організацій ми виявили 
критичну точку: міжособистісні та міжгрупові конфлікти як  
місце для прикладання «важелю» - усунення на системному 
рівні їх можливості з метою довготривалого утримання 
взаємодії учасників елітних середовищ у позиціях «рівний з 
рівним». 

• На основі розробленої нами моделі архетипного управління 
соціальними системами ми сформували концепцію такого 
«важеля» - упорядкування процесу утворення клік у групах з 
метою організації взаємодії їх учасників не як особистостей, а як 
представників різних груп та сконструювали відповідний цій 
концепції організаційний інструмент – динамічну мережу як 
змінну структуру суспільно-політичних організацій. 

 

 

 

http://zgroup.com.ua/article.php?articleid=5316
http://zgroup.com.ua/article.php?articleid=5316
http://zgroup.com.ua/article.php?articleid=5316
http://zgroup.com.ua/article.php?articleid=5316
http://www.zbruc.eu/node/22602
http://zgroup.com.ua/article.php?articleid=5416










V. Партисипативне управління та 
інтерактивне планування в 

суспільно-політичних організаціях 
зі змінною структурою 









VI. Деякі метафори суспільно-
політичних організацій зі змінною 

структурою 
 

 

 









VII. Розгортання суспільно-
політичних організацій зі змінною 

структурою 

Додаткові матеріали, які не ввійшли в презентацію: 

• Типовий і оптимальний шляхи розвитку політичних 

організацій за методологією Адізеса   

http://hvylya.net/analytics/society/tipoviy-i-optimalniy-shlyahi-rozvitku-politichnih-organizatsiy-za-metodologiyeyu-adizesa.html
http://hvylya.net/analytics/society/tipoviy-i-optimalniy-shlyahi-rozvitku-politichnih-organizatsiy-za-metodologiyeyu-adizesa.html












VIII. Фотозвіти  
із проведених заходів у 

форматі динамічної 
мережі у різних 

середовищах 






















