
 

 

 

 

 

 

Тарас Плахтій 
 

Стратегічне планування  

в динамічній мережі 
 

Методичний посібник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Громадська організація  

«Центр розвитку української культури та самоорганізації» 

 

 

 

 

 

 

Тарас Плахтій 
 

 

Стратегічне планування  

в динамічній мережі 
 

Методичний посібник 

 

 

 

 

 

 

 

Львів – 2017 



4 
 

 

Плахтій Т.О. 

Стратегічне планування в динамічній мережі: методичний посібник. – Львів : вид-во СПД 

Осадчий О.М., 2017. – 45 с.  

У посібнику представлено методику безконфліктної колективної роботи великих груп людей 

в динамічній мережі по обговоренню та прийняттю рішень з комплексу взаємопов’язаних 

або різнорідних питань в рамках роботи зборів, семінарів, конференцій, форумів, з’їздів та 

інших заходів з великою кількістю учасників. 

Проілюстровано особливості змінної структури громадських та політичних організацій – 

динамічної мережі, в основі якої лежить представлена методика. 

Детально описано методологію здійснення стратегічного планування розвитку міст в 

динамічній мережі,  представлено повний комплект персональних протоколів для роботи в її 

рамках учасників загальних зборів громадських чи політичних організацій, громад, 

громадських активістів, тощо. 

Видання має практичний характер і буде корисним для членів та лідерів громадських та 

політичних організацій, державних службовців та всіх, хто кому доводиться організовувати 

колективну роботу великих груп людей над вирішенням комплексних задач різного рівня 

складності. 

 

 

Методичний посібник випускається українською мовою в друкованому та електронному 

варіантах. Електронну версію видання представлено на сайті громадської організації «Центр 

розвитку української культури та самоорганізації" http://samoorg.wordpress.com/.  

У друкованому вигляді видання розповсюджується безкоштовно. Дозволяється поширювати 

текст методичного посібника з посланням на джерело. 

 

 

Видання здійснене за підтримки Програми національних обмінів, що фінансується 

Європейським Союзом та Національним фондом підтримки демократії (США). Погляди, 

висловлені  в цій публікації, належать виключно автору і можуть не співпадати з офіційною 

позицією організацій-донорів. 
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Вступ. 

1. З точки зору організаційної теорії, українські  громадські і політичні організації, громади та 

інші об’єднання великих груп людей потерпають від двох ключових проблем. По-перше, 

вони неспроможні здійснювати ефективне самоуправління у складі великих груп, що 

обумовлює проявлення дії закону олігархізації Міхельса, який приводить до поступової і 

невідворотної концентрації влади в керівному ядрі та до одночасної пасивації загалу. По-

друге, члени українських політичних та громадських організацій майже зовсім не володіють 

методологією стратегічного планування, що робить їх діяльність несистемною, хаотичною, 

непослідовною. 

На нашу думку, це обумовлює необхідність одночасної реалізації в цих організаціях 

наступних двох стратегічних пріоритетів: 

1. Інституціоналізація керівних органів підрозділів організації на всіх рівнях, а пізніше, у міру 

готовності, самих підрозділів у цілому, з метою набуття ними суб’єктності у складі великої 

групи (25 осіб і більше осіб) у процесі їх діяльності шляхом запровадження змінної структури 

– динамічної мережі та сукупності всіх передбачених нею внутрішніх організаційних процесів 

і системи контролю за їх перебігом. 

2. Повноформатне запровадження в організаційну діяльність методології стратегічного 

планування з метою ефективного вироблення і реалізації основного продукту діяльності 

підрозділів організації на всіх рівнях – її власних стратегій розвитку, а також стратегій 

розвитку населених пунктів, територій та країни в цілому або в конкретних сферах. 

Операціоналізація організаційної діяльності за цією методологією шляхом використання 

організаційних інструментів безконфліктної роботи великих груп людей як основи змінної 

структури – динамічної мережі. Вироблення і формалізація відповідних циклічних 

технологічних процесів та запровадження їх у діяльність підрозділів організації на всіх рівнях. 

Матеріали, що ввійшли у цей методичний посібник покликані посприяти одночасному 

втіленню цих обох пріоритетів в українських громадських і політичних організаціях, що 

обумовить формування в них нових якостей, які, в свою чергу, зроблять ці організації 

ефективними і результативними у процесі досягнення ними своїх програмних цілей. 
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Методика групової роботи у двовимірній і тривимірній динамічних мережах 

У нашій публікації  [1] ми представили інструменти для управління груповою динамікою в 

первинних осередках суспільно-політичних організацій шляхом запровадження 

запропонованих нами алгоритмів і правил взаємодії їх членів, які у сукупності представляють 

собою динамічну мережу.  

Динамічна мережа – це змінна структура суспільно-політичних організацій, яка упорядковує 

та утримує у безконфліктному стані взаємодію усіх своїх членів шляхом їх циклічної 

реструктуризації у малі групи різного функціонального призначення за певним алгоритмом, 

що забезпечує вироблення, узгодження і прийняття колективних рішень учасниками у 

позиціях «рівний з рівним», а виконання – у множині тимчасових ієрархічних проектних, 

виконавчих та процесних груп з відповідальними виконавцями на чолі. 

Алгоритм вироблення, узгодження і прийняття колективних рішень розроблено шляхом 

поєднання в одне ціле двох складових:  

1) методики класичного мозкового штурму, під час першої частини якого учасники висувають 

ідеї без критики, які обговорюють на другому етапі у групах з іншим складом;  

2) методику перехресних груп, що використовується в педагогіці, яка включає засвоєння у 

початкових групах частин певного масиву інформації та взаємонавчання учасниками один 

одного цим частинам у перехресних групах.  

Безконфліктна робота учасників забезпечується алгоритмічним відтворенням їх взаємодії не 

як окремих особистостей, а як представників розформованих перед тим функціональних груп 

– носіїв узгоджених групових рішень. Потенційні міжгрупові конфлікти долаються 

безперервною зміною складу перехресних груп, що сприяє формуванню поля довіри між 

усіма учасниками та унеможливлює закріплення внутрішніх групових рамок. 

Виконання рішень відбувається у відповідності з положеннями сучасних проектного та 

процесного менеджментів. 

Запропонований алгоритм вироблення, узгодження і прийняття колективних рішень в 

динамічній мережі можна використовувати для проведення семінарів, конференцій, з’їздів, 

форумів – тобто заходів, які проходять у формі зібрань великих груп людей.  В залежності від 

кількості учасників зібрань використовується алгоритм роботи двовимірної або тривимірної 

динамічної мережі. Вибір типу динамічної мережі здійснюється на основі розрахунку, який 

виходить з відомої тези про оптимальну чисельність учасників команди – малої групи у 7(+/-

2) осіб. У соціальній психології найбільш ефективною вважається група чисельністю 5 осіб 

внаслідок того, що у такій групі не відбувається формування клік, а, отже, вона має низьку 

схильність до появи внутрігрупових конфліктів. Проте, як показує практика, група у складі 9 

осіб є також цілком працездатною, а максимальна чисельність однієї робочої групи не 

повинна перевищувати 12 осіб. В той же час, максимальна кількість рівноцінних по обсягу 

обговорення питань, які можуть на протязі одного 2-3 годинного засідання всебічно 

обговорити збори та виробити по них конкретні рішення, не повинна перевищувати 5-ти. За 

більшої кількості питань, внаслідок природної втоми учасників, зменшується якість 

обговорення та, відповідно, якість вироблених рішень. Таким чином, максимальна 

чисельність групи, яка може працювати в двовимірній динамічній мережі над 5-ма 

питаннями складає  40-60 осіб. Як буде показано нижче, у тривимірній динамічній мережі, 
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яка може  інтегрувати в себе до 12-ти двовимірних динамічних мереж, одночасно можуть 

працювати понад 700 учасників. У певних випадках, ускладнивши алгоритм та збільшивши 

час обговорення, кількість питань і чисельність робочих груп, а також збільшивши час 

обговорення, можна залучити до спільної роботи до двох тисяч учасників. Причому 

передбачається, що усі залучені учасники зможуть обговорити всі поставлені питання. У 

випадку, коли таке обмеження є не обов’язковим, кількість питань можна збільшувати до 

кількох десятків, а кількість учасників – від кількох сотень до кількох тисяч осіб. 

Зазначимо, що для кожного окремого випадку колективної роботи у складі великої групи 

учасників вибирається тип мережі та проектується оптимальний алгоритм її роботи, 

визначається кількісний склад робочих груп та формуються персональні протоколи учасників. 

 

Схема 1. Алгоритм роботи двовимірної динамічної мережі 

 

Двовимірна динамічна мережа, яка представлена на схемі 1, включає наступні кроки 

роботи: 

1. Пленарне засідання, на якому відбувається постановка задачі, виклад методики спільної 

роботи та здійснюється поділ учасників за профільними групами. Для цього учасники 

структуруються в малі групи приблизно однакової чисельності у відповідності до їх 

компетентності за напрямками чи профілями діяльності або за іншими критеріями, що 

визначаються типом задач, які доведеться вирішувати. Тривалість першого кроку складає 10 

– 30 хвилин. 

2. Робота  у профільних групах за методикою мозкового штурму, коли учасники 

обговорюють задачі та генерують альтернативи чи складові рішень без їх критичного аналізу. 

Це дозволяє практично повністю уникнути конфліктів, що позитивно впливає на 

взаємостосунки між учасниками та сприяє творчій самореалізації кожного з них. Результатом 

роботи на другому кроці є список альтернатив або складових рішення, які виробила група, у 

персональному протоколі кожного учасника. Тривалість другого кроку складає 20 – 40 

хвилин і залежить від складності профільних питань. 

3. Робота у перехресних групах, кожен учасник яких представляє власну профільну групу. 

Вони по черзі доповідають про вироблені альтернативи чи складові рішень у своїх 

профільних групах та в процесі обговорення отримують від колег зауваження, критику, 
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поради, доповнення, нові альтернативи чи складові рішень, які вносять у персональний 

протокол. 

Робота в перехресних групах відповідає другому етапу процедури мозкового штурму – 

обговорення вироблених альтернатив чи складових рішень у групах з іншим складом 

учасників. Особливістю цього кроку є незаангажована критика учасниками перехресної групи 

вироблених альтернатив чи складових рішень із знеособленого списку – адже вони не брали 

участі в їх виробленні і тому особисто не зацікавленні в просуванні однієї з них для 

закріплення свого рангу. У таких умовах доповідач має змогу оцінити ставлення колег до 

кожної з представлених ним альтернатив чи складових рішень безвідносно до їх авторства та 

отримати додаткову інформацію в процесі обговорення. Причому в перехресних групах 

кожен по черзі виступає в ролі доповідача від власної профільної групи та в ролі експерта, 

який, поряд з іншими експертами обговорює доповіді колег. 

Оскільки кожен з доповідачів є носієм думки своєї профільної групи (у даному випадку – 

носієм набору вироблених альтернатив чи складових рішень), то жоден учасник перехресної 

групи не спроможний в ірраціональний спосіб – своєю харизмою, авторитетом чи 

психологічно-емоційним впливом змусити доповідача змінити її. Навіть колективна думка 

перехресної групи не зможе переважити думку профільної групи, оскільки остання 

складається з найбільш компетентних учасників цього профілю. 

Описаний розподіл рольових позицій взаємодії учасників у перехресній групі та алгоритм їх 

чергування виключає виникнення конфліктів, які супроводжують процес рангування та 

обумовлюють проявлення неформальних лідерів, стабілізує динаміку соціально-

психологічних процесів у групі, надає кожному учаснику первинного осередку можливість 

раціонально вплинути на формування рішення на стадії обговорення альтернатив чи їх 

складових, а також дозволяє всім учасникам виробити власну позицію по кожній 

альтернативі чи складовій рішень на основі аналізу всієї доступної інформації, яка вільно 

циркулює по осередку, та на основі співставлення позицій як різних груп в цілому, так і 

позицій кожного з колег зокрема. Тривалість третього кроку складає 30 – 60 хвилин і 

залежить від кількості та складності профільних питань. 

4. Робота у складі початкових профільних груп, в яких учасники узагальнюють, 

обговорюють та узгоджують всю отриману в перехресних групах інформацію та, на її основі, 

виробляють проект (або альтернативні проекти) кінцевого рішення та обирають або 

призначають доповідача. Особливістю роботи на цьому кроці є кардинальна зміна статусу 

учасників – тепер кожен з них є представником власної перехресної групи, що посилює його 

позицію та нівелює тиск як зі сторони потенційних неформальних лідерів, так і груповий тиск 

в цілому, позбавляючи необхідності проявляти конформну поведінку. Це дозволяє кожному 

учаснику активно опонувати навіть визнаним авторитетам, що було б неможливим у групі з 

класичною динамікою перебігу соціально-психологічних процесів. Тривалість четвертого 

кроку складає 20 – 40 хвилин і залежить від складності профільних питань. 

5. Пленарне засідання, під час якого представники профільних груп оголошують узгоджені 

проекти рішень, які приймаються консенсусом або, при потребі, ставляться на голосування 

без обговорення і приймаються кваліфікованою більшістю у 2/3 чи 3/4 – в залежності від 

вимог до прийняття того чи іншого типу рішень. Тривалість п’ятого кроку складає 20-40 

хвилин та залежить від кількості та обсягу проектів рішень. 
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Оптимальна тривалість роботи двовимірної динамічної мережі складає 2 – 3 години і 

залежить від кількості учасників та кількості і обсягу винесених на обговорення питань.  

Тривимірна динамічна мережа включає в себе перші чотири кроки роботи сукупності 

двовимірних динамічних мереж, що здійснюються одночасно, а також додаткові кроки для 

узгодження вироблених рішень. 

 

Схема 2. Алгоритм роботи тривимірної динамічної мережі 

 

Наприклад, на схемі 2 представлено алгоритм роботи тривимірної динамічної мережі для 

обговорення чотирьох профільних питань, яка сформована на основі трьох двовимірних 

динамічних мереж. Нижче представлено ще чотири додаткові кроки, що дозволяють 

учасникам такого зібрання обговорити всі поставлені питання та узгодити і прийняти по 

кожному з них спільне рішення (нумерація кроків продовжена після перших чотирьох кроків 

двовимірної динамічної мережі): 

5. Робота в узгоджувальних групах, в яких кожен учасник однакових профільних груп 

різних двовимірних динамічних мереж представляє результати їх роботи у формі проекту 

(проектів) рішення. У процесі представлення інші учасники виявляють тотожності та 

розбіжності з власними проектами рішень та фіксують їх у персональних протоколах. 

Особистісні конфлікти під час роботи в узгоджувальних групах блокуються описаним вище 

механізмами для перехресних груп. Тривалість кроку складає 30 – 60 хвилин і залежить від 

кількості та складності профільних питань. 

6. Робота у складі початкових профільних груп, в яких учасники узагальнюють і 

обговорюють всю отриману в узгоджувальних групах інформацію та, на її основі, виробляють 

свої пропозиції щодо проекту (або альтернативних проектів) кінцевого рішення та обирають 

або призначають члена редколегії - представника своєї профільної групи. Блокування 

конфліктів відбувається за механізмами, що були викладені для кроку 4 двовимірної 
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динамічної мережі. Тривалість кроку складає 20 – 40 хвилин і залежить від складності 

профільних питань. 

7. Робота редакційної колегії у складі груп, кількість яких відповідає кількості питань, 

винесених на обговорення. Учасники кожної з них представляють відповідні профільні групи 

паралельних двовимірних динамічних мереж. У процесі обговорення вони узгоджують 

спільний проект (проекти) кінцевого рішення, які далі розмножуються для усіх учасників. 

Особистісні конфлікти під час роботи редакційної колегії блокуються описаним вище 

механізмами для перехресних груп. За необхідності (наприклад для узгодження проектів 

рішень з різних профільних питань) та при наявності часу, робота редколегії може 

відбуватися за алгоритмом роботи двовимірної динамічної мережі. Тривалість роботи 

редколегії складає від 30 до 120 хвилин і залежить від кількості та складності винесених на 

обговорення профільних питань. 

8. Пленарне засідання, під час якого представники профільних груп редколегії оголошують 

узгоджені проекти рішень, які приймаються консенсусом або, при потребі, ставляться на 

голосування без обговорення і приймаються кваліфікованою більшістю у 2/3 чи 3/4 – в 

залежності від вимог до прийняття того чи іншого типу рішень. Тривалість п’ятого кроку 

складає 30-60 хвилин та залежить від кількості та обсягу проектів рішень. 

Оптимальна тривалість роботи тривимірної динамічної мережі складає 4 – 7 години і 

залежить від кількості двовимірних динамічних мереж, що лежать в її основі, та кількості і 

обсягу винесених на обговорення питань. 

Зразок стандартного персонального протоколу роботи тривимірної динамічної мережі 

представлено на схемі 3. Для роботи у двовимірній динамічній мережі використовується 

аналогічний протокол, у якому відсутня третя колонка для узгодження проектів рішень. 

 

Схема 3. Персональний протокол роботи учасника тривимірної динамічної мережі 

 

Інструкції модератора та учасника роботи в динамічній мережі представлено у додатках 1 і 2. 

Фото- та відео-звіти про роботу учасників різних заходів в двовимірній і тривимірній 

динамічних мережах можна переглянути на сайті громадської організації «Центр розвитку 

української культури та самоорганізації»: http://samoorg.wordpress.com . 
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Особливості змінної структури організацій – динамічної мережі 

На схемі 4 представлено повний цикл зміни комунікативних майданчиків у процесі 

переструктурування великої групи у малі в рамках змінної структури – динамічної мережі. 

Для кращого розуміння, члени груп, які зображено на схемі кружечками різного кольору, на 

всіх етапах циклу розташовані в сталих позиціях. На кожному етапі змінюються лише 

комунікативні майданчики, що зображені у формі різних геометричних фігур, які 

зафарбовано у різні кольори. Детально сам алгоритм переструктурування описано в [2, 3]. 

Тут ми лише зазначимо, що така організація діяльності великої групи, внаслідок 

періодичного перебування її членів у різних малих групах, дозволяє весь час утримувати 

функціональну спроможність комунікативних майданчиків цих груп до критичного мислення. 

Наявність множин паралельних каналів передачі інформації із одних груп в інші, що 

реалізуються через впорядковані алгоритмом роботи динамічної мережі взаємопереходи їх 

учасників, забезпечує цілісність колективного суб’єкта у складі великої групи, його здатність 

до критичного мислення та блокує процеси його перетворення у натовп. 

 

Схема 4. Повний цикл зміни комунікативних майданчиків змінної структури – динамічної 

мережі на етапах вироблення та виконання рішень. 

 

Запропонована нами змінна структура суб’єктних політичних організацій відповідає усім 

принципам метафори організації, як голографічного мозку, які визначив Гарет Морган у своїй 

книзі [4]: вона здатна відображатися у кожній своїй частині через відповідну організаційну 

культуру – аналог ДНК біологічних систем; має надлишковий потенціал щодо опрацювання 

інформації та планування своєї діяльності; її внутрішня складність відповідає складності 

зовнішнього середовища – вона може ефективно реконструюватися та самовідтворюватися, 

адаптуючись до нових викликів; вона передбачає мінімум умов і вимог до процесу 
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колективної діяльності; і, головне, вона здатна до ефективного самонавчання та, відповідно, 

мультиплікації власного інтелекту [5]. 

Для представлення принципу мультиплікації колективного інтелекту в організації зі змінною 

структурою – динамічною мережею на етапі вироблення, обговорення та прийняття рішень 

використаємо графічну залежність компетентності учасників профільних і перехресних груп її 

підрозділу на кожному із кроків його роботи в рамках загальних зборів від переліку 

профільних знань (наприклад, політико-правових, економічних, інфраструктурних, соціально-

культурних, організаційних, тощо) на шкалі кругозору, яка охоплює весь доступний їх спектр. 

Прототип такої залежності розробив і представив у своїй книзі російський дослідник Ігор 

Бощенко [6]. 

 

 

Схема 5. Динамічна мережа як мультиплікатор інтелекту суб’єктних політичних 

організацій зі змінною структурою. 

 

На верхньому графіку схеми 5 лінією червоного кольору зображено інтегральну 

компетентність профільної групи, яка є результатом інтеграції особистих компетентностей 

кожного з п’яти, у цьому випадку, її учасників. Вона сформувалася  у процесі вироблення 

можливих варіантів вирішення поставленої перед групою задачі. Ця компетентність 

розташована у вузькому діапазоні конкретного профілю (наприклад, економічного) на осі 

кругозору, тому, можна вважати, що профільна група здійснює свою роботу в режимі 

вузькополосного інформаційного фільтру, який пропускає та опрацьовує лише відповідний 

йому діапазон зовнішнього інформаційного потоку. Очевидно, що рівень інтегральної 

компетентності (і, відповідно, чутливості) групи є високим лише у діапазоні власного профілю 

на шкалі кругозору. Тобто, можна стверджувати, що в процесі роботи такої групи формується 
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її спільна когнітивна модель вирішення поставленої задачі з високою інтегральною 

компетентністю у діапазоні власного профілю, а кожний член профільної групи стає носієм 

цієї інтегральної компетентності в рамках виробленої групою когнітивної моделі вирішення 

поставленої перед нею задачі. 

Двовимірна динамічна мережа включає кілька профільних груп, що сортують і опрацьовують 

весь потік інформації із зовнішнього середовища у діапазонах власних профілів, аналізують 

його у контексті поставленої задачі, виробляють список альтернатив або складових її 

вирішення, який на наступному кроці, після реструктуризації цих груп у перехресні групи, 

почергово представляється їх членами для колективного обговорення.  

Після обговорення доповідач та всі інші учасники перехресної групи стають носіями 

інтегральної компетентності в рамках представленої ним і колективно обговореної 

когнітивної моделі вирішення профільної задачі його групи, яка збагатилася і 

вдосконалилася підходами представників суміжних профілів знань. На середньому графіку 

схеми 5 ця інтегральна компетентність також зображена червоною лінією. Таким чином, 

після завершення представлення і обговорення всіх доповідей у перехресних групах, кожен 

член підрозділу політичної організації зі змінною структурою – динамічною мережею стає 

носієм усіх інтегральних компетентностей, що були вироблені перехресними групами в 

рамках когнітивних моделей вирішення всіх задач, які входили у порядок денний загальних 

зборів цього підрозділу.  

Після завершення роботи перехресних груп, їхні учасники повертаються у власні профільні 

групи, де узагальнюють і узгоджують вдосконалені та збагачені на попередньому кроці 

когнітивні моделі вирішення їх профільної задачі. У процесі колективної роботи учасники 

профільної групи виробляють і стають носіями загальної інтегральної компетентності в 

рамках узгодженої когнітивної моделі вирішення поставленої перед групою задачі, яка 

зображена потовщеною червоною лінією на нижньому графіку схеми 5. 

Таким чином, володіючи точковою компетентністю в рамках власної когнітивної моделі 

вирішення своєї профільної задачі, кожен учасник підрозділу, по завершенню двох-трьох 

годинних загальних зборів, стає носієм як загальної інтегральної компетентності в рамках 

узгодженої когнітивної моделі вирішення задачі власного профілю, так і набору інтегральних 

компетентностей в рамках когнітивних моделей вирішення задач інших профільних груп, що, 

в сукупності, й складали порядок денний загальних зборів підрозділу.  

У такий спосіб запропонований формат роботи загальних зборів підрозділів політичної 

організації зі змінною структурою – динамічною мережею обумовлює ефективну 

мультиплікацію її колективного інтелекту, рівень якого інтенсивно зростатиме з кожним 

наступним циклом їхньої взаємодії у такому форматі [7]. 
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Методологія проведення стратегічного планування розвитку міст в 

динамічній мережі 

Суб’єктом (ініціатором) стратегічного планування розвитку міста може бути міська 

організація політичної партії, міська рада, мер, фракція чи коаліція у міській раді, коаліція 

політичних і громадських організацій за межами міської ради, тощо. 

Підготовчий етап 

На цьому етапі відбувається підбір учасників стратегічного планування, встановлення 

телефонного та електронного зв’язку з ними, надсилання їм інформаційних матеріалів, 

зокрема інформаційної довідки щодо «профілю громади» – документу, який включає аналіз 

та оцінку фактичного стану розвитку міста у динаміці, а також методики колективної роботи в 

динамічній мережі [3]. 

Розрахункова кількість учасників – від 20 до 80 осіб (депутати, держслужбовці, викладачі, 

політики, громадські активісти, вчителі, студенти, журналісти, тощо). 

Учасники розбиваються на чотири групи у відповідності до їх компетентностей у сферах 

управління, економіки, інфраструктури та в соціально-культурній сфері. 

Триденна стратегічна сесія 

Стратегічна сесія складається із шести послідовних кроків тривалістю 3 години кожен і мала б 

відбуватися протягом трьох днів. Зміст роботи та послідовність кроків (див. схему 6) були 

сформовані на основі низки публікацій українських авторів [8-11] та затверджених стратегій 

розвитку низки українських міст [12-14]. 

На схемі 6 на першому кроці стратегічного планування передбачено здійснення SWOT-

аналізу в той час, коли більшість авторів вказаних вище публікацій вважає за доцільне 

на першому кроці визначати Стратегічне Бачення, Місію та Цінності. Ми обрали таку 

послідовність кроків тому, що орієнтуємося на місцеві політичні організації, членам 

яких, як показала практика, складно самотужки докладно ознайомитися з «профілем» 

громади. Таким чином, коли вони вперше здійснюватимуть стратегічне планування 

розвитку власного міста за представленою на схемі 6 послідовністю кроків, то 

зможуть на першому кроці у певній мірі ознайомитися з «профілем» громади та 

усвідомити необхідність його докладного вивчення. А вже наступні стратегічні сесії 

можна починати з уточнення вироблених раніше Стратегічного Бачення, Місії та 

Цінностей. 

Персональні протоколи, що представлені у додатках, можна завантажити у форматі 

PDF з інтернет-сторінки: https://tarasplakhtiy.wordpress.com/2015/11/30/738-3/ 

Ми рекомендуємо роздруковувати їх на листах формату А3. 

Крок 1. Проведення SWOT-аналізу (визначення сильних і слабких сторін як внутрішніх 

факторів та можливостей і загроз як зовнішніх факторів) в сферах управління, економіки, 

інфраструктури та в соціально-культурній сфері. 

Персональні протоколи роботи – у додатку 3. 
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Крок 2. Розробка попередніх варіантів стратегій за результатами SWOT-аналізу в сферах 

управління, економіки, інфраструктури та в соціально-культурній сфері. 

Персональні протоколи роботи – у додатку 4. 

Крок 3. Визначення Місії міста, його Стратегічного Бачення у чотирьох перелічених вище 

сферах  та Цінностей команди, яка буде здійснювати стратегічне планування та реалізовувати 

розроблені плани. 

 Місія міста –  це причина його появи, ідея існування, основне його сучасне призначення, 

унікальні особливості та конкурентні переваги. Місія не прив’язана до часу, вона існує поза 

часом та відображає зв’язок минулого з сьогоденням і демонструє унікальні особливості, які 

громада хотіла б зберегти. 

 

Схема 6. Методологія вироблення стратегії розвитку міста в динамічній мереж 

 

З практичний точки зору для формулювання Місії міста слід відповісти на три питання: Яка 

причина появи міста і кому воно служить? Яке сучасне призначення міста, які потреби воно 

задовольняє? Які унікальні особливості та конкурентні переваги міста? 

Стратегічне Бачення  (довгостроковий горизонт 10–15 років) окреслює узгоджений, 

різносторонній та оптимістичний погляд на те, яким міське середовище має виглядати в 

майбутньому і є основою тих завдань, виконання яких буде визначено місцевою стратегією. 

Стратегічне Бачення має бути реалістичним, специфічним, достатньо амбітним та бажаним 

для територіальної громади. Воно повинно відбивати ту унікальність території, яка не може 
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бути скопійована іншими територіями, і досягнення саме його дасть змогу бути 

конкурентоспроможним у майбутньому. 

Стратегічне Бачення міста в обраній сфері являє собою стислий і узагальнений опис його 

ідеалізованого образу майбутнього у цій сфері після реалізації частини або всіх вироблених 

на попередньому кроці попередніх варіантів стратегій. 

Цінності команди, яка здійснює стратегічне планування та буде реалізовувати розроблені 

плани – це фундаментальні переконання та принципи, які є спільними для нас і які 

визначаються притаманними нам культурними моделями. 

ЦІННОСТІ команди найкраще представляти у вигляді списку з 5-10 позицій та з коротким 

трактуванням кожної з них. 

Персональні протоколи роботи – у додатку 5. 

Крок 4. Визначення стратегічних пріоритетів та стратегічний цілей в сферах управління, 

економіки, інфраструктури та в соціально-культурній сфері з використанням методу аналізу 

причин і наслідків. 

Стратегічні Пріоритети (довгостроковий горизонт 10–15 років) повинні належати до 

найважливіших цілей у світлі Стратегічного Бачення місцевого розвитку, бути прозорими, не 

суперечливими,  чітко сформульованими та зрозумілими. Їх реалізація має привести до 

досягнення стратегічного бачення майбутнього міського середовища. 

Стратегічні Цілі (середньостроковий горизонт 3–5 років) призначені для конкретизації 

Пріоритетів у середньостроковій перспективі та мають відповідати певним вимогам, а саме: 

бути конкретними, вимірювальними, взаємно узгодженими, реалістичними, обмеженими у 

часі. 

Метод аналізу причин і наслідків. В рамках методу визначаються головні перепони, що 

заважають реалізації обраного Пріоритету. Для кожної перепони визначають, що є наслідком 

(проявом) її існування, а що – основними причинами її появи. Дії мають спрямовуватись не 

на боротьбу з наслідками перепони, а на усунення її причин. Саме тому основні причини 

трансформуються в Стратегічні Цілі. 

Персональні протоколи роботи – у додатку 6. 

Крок 5. Визначення оперативних цілей та формування проектних груп у сферах управління, 

економіки, інфраструктури та в соціально-культурній сфері з використанням методу аналізу 

причин і наслідків. 

Оперативні цілі є найбільш конкретними цілями, що дозволяє пов’язати стратегічну 

діяльність з поточною та з бюджетним плануванням. 

В рамках методу аналізу причин і наслідків, базуючись на результатах аналізу розвитку 

території, визначаються докорінні причини, що призвели до появи основних причин. 

Докорінні причини трансформуються в оперативні цілі. 

При проведенні даного аналізу важливо пам’ятати, що для кожної головної перепони 

визначається не більше трьох основних причин, а для кожної основної причини – не більше 

трьох-чотирьох докорінних причин. Інакше аналіз надзвичайно ускладнюється, а увага 

розробників стратегії концентрується на дріб’язкових факторах. 
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Для реалізації оперативних цілей формуються проектні групи. Обсяг і напрямки їх діяльності 

визначаються поточною позицією організації у суспільстві, її потенціалом і доступними 

ресурсами, компетенціями її членів та підтримкою у суспільстві.  

Одна проектна група може реалізовувати одну або кілька оперативних цілей. Якщо одна 

проектна група охоплює більше однієї оперативної цілі, то для реалізації кожної з них із 

членів групи може бути призначений окремий відповідальний керівник. В рамках 

сформованих проектних груп можуть утворюватися підгрупи для виконання окремих 

проектів по реалізації оперативних цілей. В таблиці нижче кожну сформовану проектну групу 

слід з’єднати стрілками з тими оперативними цілями, які вона має реалізовувати. 

Персональні протоколи роботи – у додатку 7. 

Крок 6. Формування потенційних проектів по реалізації оперативних цілей (розробка 

оперативних планів). 

Для реалізації кожної оперативної цілі відповідна проектна група розробляє послідовність 

потенційних проектів (заходів), що в сукупності забезпечать необхідний результат. Кожен 

проект (захід) включає наступні параметри: назву, очікувані результати, вимірювальні 

показники та критерії виконання, термін реалізації, бюджет (приблизно), ПІП керівника, план 

дій. 

Персональні протоколи роботи – у додатку 8. 
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Додатки 

Додаток 1. Інструкція учасника двовимірної динамічної мережі 

Алгоритм роботи двовимірної динамічної мережі складається з 4 кроків: 

Крок 1. Робота у профільних групах. Тривалість – 20…45 хвилин. 

Учасники профільної групи працюють в режимі першого етапу мозкового штурму, під час 

якого вони висловлюють ідеї (альтернативи або складові вирішення питань), які без критики 

фіксуються всіма присутніми у персональних протоколах роботи. 

Кожен учасник долучається до організації роботи профільної групи:  

- забезпечує можливість для інших учасників по черзі викласти своє бачення 

альтернатив або складових рішення (спочатку УСІ по колу, а далі – за згодою); 

- формулює кожну висловлену ідею у вигляді короткої тези,  записує сам та пропонує! 

іншим учасникам записати її в такому вигляді у своїх персональних протоколах; 

- не критикує висловлені ідеї та слідкує, щоб не було їх критики та обговорення зі 

сторони інших учасників:  у випадку розгортання дискусії нагадує усім, що робота 

відбувається у режимі мозкового штурму, який виключає критику і обговорення 

висловлених ідей; 

Перед завершенням роботи першого кроку динамічної мережі досвідчені учасники  

ознайомлюють новачків з методикою роботи в перехресних групах! 

Крок 2. Робота в перехресних групах. Тривалість роботи – 30…60 хвилин. 

Учасники по черзі доповідають результати роботи власної профільної групи та обговорюють 

їх, висловлюючи критику, зауваження, пропозиції, нові ідеї (альтернативи чи складові 

вирішення профільних питань) за наступною схемою: 

- Доповідь учасника – 5 хвилин; 

- Обговорення представленої доповіді: критика, зауваження, пропозиції, нові ідеї від 

інших учасників – 7-10 хвилин.  Результати обговорення доповідач фіксує у 

персональному протоколі у відповідній колонці. Кожен доповідач фіксує у своєму 

протоколі лише результати обговорення його доповіді! 

- Перехід до представлення і обговорення доповіді іншого учасника. 

Крок 3. Робота в профільних групах. Тривалість роботи -  20…45 хвилин. 

Учасники профільної групи обирають доповідача. Далі, по колу, кожен учасник доповідає 

результати обговорення його доповіді у перехресній групі – представляє отримані там 

критику, зауваження, пропозиції та нові ідеї. Інші учасники профільної групи висловлюються 

щодо прийняття або неприйняття  складових представлених  доповідей. Доповідач  фіксує  

прийняття чи не прийняття профільною групою результатів обговорення у перехресних 

групах, які по колу доповідають учасники. 

Кожен учасник долучається до організації роботи профільної групи: 
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- сприяє швидкому обранню доповідача  - учасника, який найбільш якісно зможе 

представити результати роботи профільної групи; 

- забезпечує почергове (по колу) представлення усіма учасниками інформації про 

результати обговорення їх доповідей в перехресних групах, а також  бере активну 

участь у процесах обговорення цих результатів та фіксації прийняття або неприйняття 

їх складових. (Слідкує за часом!)  

Крок 4. Пленарне засідання. Тривалість – 15-60 хв. Тривалість доповіді кожної профільної 

групи – 3…10 хвилин. 

 

 

Додаток 2. Інструкція модератора роботи профільних груп двовимірної 

динамічної мережі 

Алгоритм роботи двовимірної динамічної мережі складається з 4 кроків: 

Крок 1. Робота у профільних групах. Тривалість – 20…45 хвилин. 

Учасники профільної групи працюють в режимі першого етапу мозкового штурму, під час 

якого вони висловлюють ідеї (альтернативи або складові вирішення питань), які без критики 

фіксуються всіма присутніми у персональних протоколах роботи. 

Задача модератора:  

- дати висловитися кожному учаснику по черзі (спочатку УСІ по колу, а далі – за 

бажанням); 

- сформулювати кожну висловлену ідею у вигляді короткої тези та запропонувати! 

учасникам записати її у своїх персональних протоколах; 

- слідкувати, щоб не було критики висловлених ідей та їх обговорення – у випадку 

розгортання дискусії нагадати, що робота відбувається у режимі мозкового штурму, 

який виключає критику і обговорення висловлених ідей; 

В кінці роботи на першому кроці динамічної мережі модератор ознайомлює учасників з 

методикою роботи в перехресних групах! 

Крок 2. Робота в перехресних групах. Тривалість роботи – 30…60 хвилин. 

Учасники по черзі доповідають результати роботи власної профільної групи та обговорюють 

їх, висловлюючи критику, зауваження, пропозиції, нові ідеї (альтернативи чи складові 

вирішення профільних питань) за наступною схемою: 

- Доповідь учасника – 5 хвилин; 

- Обговорення представленої доповіді: критика, зауваження, пропозиції, нові ідеї від 

інших учасників – 7-10 хвилин.  Результати обговорення доповідач фіксує у 

персональному протоколі у відповідній колонці. Кожен доповідач фіксує у своєму 

протоколі лише результати обговорення його доповіді! 

- Перехід до представлення і обговорення доповіді іншого учасника. 
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Крок 3. Робота в профільних групах. Тривалість роботи -  20…45 хвилин. 

Учасники профільної групи обирають доповідача (ним може бути за бажанням модератор, 

проте більш ефективним є обрання доповідача серед членів групи). Далі по колу кожен 

учасник доповідає результати обговорення його доповіді у перехресній групі – представляє 

отримані там критику, зауваження, пропозиції та нові ідеї. Інші учасники профільної групи 

висловлюються щодо прийняття або неприйняття  складових представлених  доповідей. 

Доповідач  фіксує  прийняття чи не прийняття профільною групою результатів обговорення у 

перехресних групах, які по колу доповідають учасники. 

Задача модератора: 

- Забезпечити швидке обрання доповідача  - людини, яка найбільш якісно зможе 

представити результати роботи профільної групи; 

- Організувати почергове представлення доповідей про результати обговорення в 

перехресних групах, а також – забезпечити ефективне  їх обговорення учасниками 

профільної групи та зафіксувати! прийняття або неприйняття складових цих 

доповідей. (Слідкувати за часом!)  

Крок 4. Пленарне засідання. Тривалість – 15-60 хв. Тривалість кожної доповіді – 3…10 

хвилин. 
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Додаток 3. Персональні протоколи роботи для проведення SWOT-аналізу 

міста     (тут і далі всі протоколи рекомендуємо друкувати на листах формату А3) 
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Додаток 4. Персональні протоколи роботи для вироблення попередніх 

варіантів стратегій розвитку міста 
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Додаток 5. Персональні протоколи роботи для визначення бачення і місії 

міста, а також  цінностей команди розробників його стратегії розвитку 
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Додаток 6. Персональні протоколи роботи для визначення стратегічних 

пріоритетів та цілей  
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Додаток 7. Персональні протоколи роботи для визначення оперативних цілей 
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Додаток 8. Зразок протоколу роботи для планування процесу реалізації 

окремих проектів відповідними проектними групами  
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