
 

 

Доброго дня, шановні друзі та колеги! 

 

 

 

В одній із минулих відео-презентацій ми представили результати SWOT-аналізу 

партійного будівництва в Україні і показали, що з його допомогою  можна лише 

встановити взаємозв’язок усіх ризиків партбудівництва із організаційними 

конфліктами, які, у свою чергу, є інструментом біологічно обумовленого 

ранжуванням.  

https://tarasplakhtiy.wordpress.com/2020/08/10/4578964237/


А от визначити, як подолати деструктивну дію таких конфліктів і деструктивну 

дію самого процесу ранжування у рамках цього підходу неможливо. 

Тому визначення способів подолання ризиків партійного будівництва не 

зводиться до виявлення слабких сторін, які є найбільш вразливими до 

об’єктивних загроз, а вимагає проведення міждисциплінарного аналізу. 

Ми провели і опублікували результати такого аналізу, де представили 

концептуальну взаємопов’язану мережу із 32-х підходів 12-ти наукових 

дисциплін, яку розглядали у взаємозв’язку із розробленою нами 

функціональною моделлю політичної партії. Останню ми детально 

представили у ще одній нашій відео-презентації.   

На слайді представлено концептуальну мережу і функціональну модель із 

клікабельними гіперпосиланнями відповідно на нашу публікацію та відео-

презентацію. 

В результаті аналізу було визначено чотири інваріантні компоненти, які свідомо 

чи за замовчуванням обирають лідери існуючих або ініціатори створення нових 

політичних партій.  

Першим компонентом є тип ідеології, її принципи та цінності;  

Другим - є тип суб’єкта організації (чи це лідер, мала олігархічна група, велика 

група фіксованої чисельності чи велика група, що здатна до чисельного 

зростання)  

Третім компонентом є методологія діяльності партії. 

А четвертим компонентом є  методика колективної діяльності членів її 

різнорівневих підрозділів. 

https://zbruc.eu/node/97988
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Проведений аналіз дозволив визначити базові компоненти побудови, які 

повинні обрати лідери нових або ініціатори реорганізації існуючих політичних 

партій, і дозволив розробити концепцію методики колективної роботи в 

динамічній мережі та сконструювати саму методику. 

Емерджентні якості, що виникнуть внаслідок запровадження обраних лідерами  

компонентів зможуть зробити такі організації ефективними та результативними 

в турбулентному, складному і невизначеному зовнішньому середовищі, яким є 

сучасне українське суспільство і світ. 

Отже лідери політичних партій нового покоління повинні обрати «живу» 

ідеологію із відкритим «живим» переліком принципів та цінностей. 

У якості суб’єкта організації та її підрозділів вони повинні обрати велику групу, 

що здатна до чисельного зростання. 

У якості методології діяльності політичної партії нового покоління та її 

підрозділів слід обрати стратегічне управління. 

Методикою діяльності різнорівневих підрозділів такої партії має стати 

методика колективної роботи великих груп у динамічній мережі, що 

забезпечує утворення та утримання в часі змінної структури, у якій рішення 

приймаються у впорядкованій відповідними алгоритмами колективної роботи 

горизонтальній мережі, а виконуються у множині тимчасових ієрархій. 



Якщо з обранням перших трьох компонентів все більш-менш очевидно, то 

методика колективної роботи в динамічній мережі потребує детального 

розгляду і представлення. 

 

 

 

Отже існує три принципово відмінні базові типи суб’єктності спільнот, 

об’єднань та організацій: їхнім суб’єктом може бути одна особа, мала група 

або велика група.  

Малими групами вважають групи чисельністю до двох десятків осіб. Великими 

групами вважають групи від двох десятків до кількох сотень осіб.   

В рамках частини наукових підходів розрізняють ще й середні групи 

чисельністю від кількох десятків до двох сотень осіб. 

При цьому слід розрізняти великі групи і маси, чисельність яких міряється 

тисячами осіб. На сьогодні ми не розглядаємо суб’єктність організацій у складі 

тисяч осіб, хоча вже зараз можна говорити про їхню квазісуб’єктність, яка 

виникає за допомогою сучасних електронних інструментів комунікації і яка 

незабаром, цілком ймовірно, зможе набути ознак справжньої суб’єктності. 

В той же час розрізняють дві принципово відмінні ідеальні організаційні 

структури, яких у чистому вигляді, очевидно, не існує. Йдеться про ієрархічну, 

тобто вертикальну та мережеву  - горизонтальну структури. Вони давно і 

безальтернативно використовуються для наближеного опису реальних структур 



різноманітних соціальних систем – соціальних груп, спільнот, об’єднань, 

організацій, тощо.  

Вважається, що у загальному випадку ієрархічна структура є різновидом 

мережі. В той же час кожна ієрархія містить горизонтально структуровані 

частини і, навпаки, кожна мережа містить вертикально структуровані складові. 

Реальною організаційною структурою вважається гетерархія – взаємодія 

сукупності вертикально та горизонтально структурованих спільнот з різними 

типами суб’єктності, що  поєднані одна з одною численними перехресними 

взаємозв’язками. 

Гетерархію можна розглядати як дисипативну систему, тобто відкриту і 

нелінійну систему, що  прагне досягнути стану рівноваги. Для реалізації цього 

такі системи можуть самовпорядковуватися – у них внаслідок  самоорганізації 

можуть виникати стійкі структури. 

Отже в гетерархії під дією об’єктивних факторів утворюються стійкі структури 

певного типу, що зумовлює небуття нею певної сукупності зовнішніх або 

емерджентних якостей, які дозволяють їй утримувати рівновагу у даному 

зовнішньому середовищі.  

З точки зору біополітики такими факторами є дві протилежні форми соціальної 

поведінки, складне переплетіння яких й визначає остаточний її прояв.  

Першою є агоністична форма, що включає поведінку, яка пов'язана із 

конфліктами між живими організмами, а саме агресію, ізоляцію, 

підпорядкування, яке є сукупністю форм поведінки, що спрямовані на 

припинення агресії з боку іншої особи. Такій поведінці відповідає культурний 

архетип конфронтації. 

Другою є неагоністічна форма, тобто лояльна, «дружня» поведінка, що 

включає афіліацію, кооперацію, а також соціальне полегшення та імітацію. Такій 

поведінці відповідає культурний архетип кооперації. 

У випадку суттєвих змін у зовнішньому середовищі впорядкована під впливом 

певного співвідношення цих факторів або відповідних їм культурних архетипів 

гетерархія втрачає здатність утримувати рівновагу,  що приводить до 

руйнування утворених у ній структур впорядкування, до її хаотизації та до 

утворення нових структур під впливом іншого співвідношення цих факторів, що 

дозволять їй рухатися до рівноваги у нових умовах зовнішнього середовища.  

Далі у зовнішньому середовищі знову стаються суттєві зміни і цикл 

повторюється. 

 



 

 

Якщо гетерархія упорядковується за ієрархічним принципом, то відбувається її 

спрощення. Як тільки рівень складності зовнішнього середовища долає певну 

межу, упорядкована за таким принципом гетерархія втрачає адекватність- 

тобто здатність виробляти і реалізовувати адекватні до змін у зовнішньому 

середовищі рішення.  

Внаслідок цього її ієрархічна структура руйнується, система хаотизується, у ній 

з’являються нові центри упорядкування, що утворюються на основі такого 

самого або іншого співвідношення базових форм соціальної поведінки.  

Якщо гетерархія упорядковується за мережевим принципом, то відбувається її 

ускладнення. При цьому одночасно відбувається втрата дієздатності внаслідок 

неспроможності сфокусувати увагу і скоординувати зусилля складових 

гетерархії на вирішенні конкретних задач і проблем.  

Внаслідок неспроможності долати зовнішні виклики, мережева структура 

гетерархії фрагментується і хаотизується, що зумовлює появу у системі нових 

центрів упорядкування, що утворюються на основі такого самого або іншого 

співвідношення базових форм соціальної поведінки.  

Ієрархічний та мережевий принципи впорядкування гетерархій мають 

визначені форми і можуть бути реалізовані у відповідні їм і цілком визначені 

способи. В той же час комбінація цих принципів може базуватися на різних 

концепціях та підходах, а також реалізовуватися цілою множиною різних 

способів. 



Як ми зазначали вище, успішною буде така комбінація цих принципів, яка 

забезпечуватиме вироблення та прийняття рішень горизонтально 

упорядкованою мережею та їхнє виконання після реструктуризації у множину 

вертикально структурованих ієрархій. Це також можна реалізувати великою 

кількість різних способів, що сформовані на різних засадах.  

Правильний вибір концепції та способу впорядкування гетерархії забезпечить її 

чисельне зростання, ускладнення, саморозвиток і утримання цілісності у 

динамічній рівновазі.  

Тобто впорядкована за комбінованим принципом гетерархія буде здатна 

змінювати свою структуру для виконання різних функцій в рамках оптимальних 

для них структур і таким чином утримуватиме свою цілісність у динамічній 

рівновазі. 

Отже умовою стійкості упорядкованої гетерархії є  динамічна рівновага 

множини її ієрархічно та горизонтально структурованих складових, яка 

досягається в оптимальний для даних умов зовнішнього та внутрішнього 

середовищ спосіб поєднання агоністичниїх та неагоністичних форм поведінки, 

що вироблений на основі певної концепції. 

В результаті міждисциплінарного аналізу сформованої нами концептуальної 

мережі та взаємопов’язаної з нею функціональної моделі політичної партії ми 

розробили таку концепцію і відповідний їй спосіб упорядкування політичної 

партії як гетераррхїї – сукупності вертикально та горизонтально структурованих 

різнорівневих  спільнот.  Цим способом і є методика колективної роботи 

великих груп людей в динамічній мережі. 

 



 

 

Визначимо основні терміни, які будуть використовуватися далі у презентації. 

Динамічна мережа – це змінна структура політичних організацій, у яких 

рішення виробляються, обговорюються і приймаються у впорядкованій мережі, 

а виконуються усіма її учасниками після циклічного переструктурування у 

множину тимчасових ієрархій, що забезпечує можливість чисельного зростання 

таких організацій, їхнє ускладнення, саморозвиток і утримує їхню цілісність у 

динамічній рівновазі. 

Методика колективної роботи в динамічній мережі – це алгоритм 

впорядкування колективної безконфліктної діяльності великих груп людей, 

зокрема членів різнорівневих партійних підрозділів політичних організацій зі 

змінною структурою – динамічною мережею. 

Терміни «динамічна мережа» та «динамічна ієрархія» запропонував у книзі 

«Еволюція соціальних систем» 2005-го року видання Ігор Бощенко, російський 

політолог, фахівець з нейронних мереж, телережисер, колишній співробітник 

Служби зовнішньої розвідки РФ, розглядаючи їх як дві рівноцінні сторони 

одного і того ж явища – ускладнення соціальних систем. 

На противагу розробленому І. Бощенком нейросоцу, базовим принципом якого 

є динамічна ієрархія ми розробили змінну організаційну структуру політичних 

партій, основоположним принципом якої є динамічна мережа особливого типу, 

яку ми сконструювали у процесі наших досліджень.  

https://neuromir.tv/people/boshchenko-igor-valentinovich/


Вже сама назва – динамічна мережа підкреслює принципово інший тип 

суб’єктності проєктованих на її основі організацій майбутнього – політичних 

партій нового покоління.  

У нейросоці Бощенка,  на нашу думку, не враховано перебіг біологічно 

обумовленої групової динаміки та проігноровано неформальні 

внутрішньогрупові та міжгрупові стосунки, які за деякий час невідворотно 

приведуть до концентрації влади у руках головного координатора та пасивації 

усіх інших учасників у відповідності до закону олігархізації Міхельса.  

На противагу нейросоцу,  в основі сконструйованої нами динамічної мережі 

лежить цілеспрямована зміна природної, біологічно обумовленої групової 

динаміки. 

Тому, на відміну від способів збільшення організаційної складності, які 

пропонує Бощенко, пропоновані нами організаційні підходи насамперед 

спрямовані на те, щоб пов’язати процеси колективної роботи членів партій з 

природною, біологічно обумовленою груповою динамікою у спосіб, який 

забезпечував би системне зсування учасників взаємодії з конкурентних 

позицій у позиції кооперації та унеможливлював би їхній зсув у позиції 

конфронтації.  

Результатом цього, на нашу думку, стане природне вивільнення, акумулювання 

та спрямування соціальної енергії, яка виділяється для підтримки процесів 

ранжування, на досягнення спільних цілей. 

 

 

 



В основі методики колективної роботи в динамічній мережі лежить 

розроблена нами концепція архетипового управління соціальними 

системами, яка полягає в унеможливленні ескалації міжособистісних та 

міжгрупових конфліктів у великих групах шляхом тривалого утримання 

взаємодії їхніх учасників у позиціях «рівний з рівним» на передконфліктній 

стадії розвитку цих груп – на стадії утворення підгруп або, в іншій термінології, 

клік. 

На цьому слайді приведено схему із минулої відео-презентації, яка представляє 

послідовність стадій розвитку групи та відповідні цим стадіям позиції взаємодії 

її учасників, а також обсяги соціальної енергії, яку вони виділяють у процесі 

групової взаємодії.  

Як видно зі схеми, розроблена нами концепція передбачає впорядкування 

процесу  утворення клік чи підгруп у групі, що дозволить підтримувати 

достатній рівень активації учасників взаємодії у позиціях «рівний з рівним», але 

не дозволить перейти групі до наступної стадії її розвитку  - до стадії конфлікту 

внаслідок унеможливлення його ескалації розробленим нами способом. 

 

 

 

Втілювати цю концепцію ми будемо шляхом управління ситуаціями взаємодії 

учасників великої групи у процесі їхньої колективної діяльності набором 

організаційно-технологічних інструментів, які блокують ескалацію 

міжособистісних та міжгрупових конфліктів. 



Чому ситуаціями взаємодії? Тому що вони активують відповідні їм архетипи у 

несвідомому психіки учасників взаємодії, які, у свою чергу, актуалізують 

відповідні їм цінності, що визначають поведінковий вибір цих учасників.  

Фактично йдеться про архетипове управління поведінкою учасників взаємодії у 

складі великих груп. Синонімом слова «управляти» з негативною конотацією є 

слово «маніпулювати». Звісно, що тривало управляти, а фактично маніпулювати 

у такий чи будь-який інший спосіб поведінкою великої групи людей 

неможливо. 

Тому ми говоримо про самоуправління своєю поведінкою самими 

учасниками великих груп шляхом свідомого вибору ними саме цих 

організаційно-технологічних інструментів для організації своєї взаємодії.  

Звісно, у їхній волі обрати інші способи організації власної взаємодії, але тоді 

виникає питання - чи вони будуть так само блокувати ескалацію конфліктів, які 

неминуче виникають у процесі будь-якої колективної діяльності. 

Тобто учасники великих груп різнорівневих партійних підрозділів  повинні 

свідомо, на основі розуміння впливу на свою поведінку ситуацій взаємодії, що 

періодично відтворюються у групі, обрати такі інструменти, які забезпечать 

наперед визначену їхню поведінку. Поведінку, яка унеможливить ескалацію 

міжособистісних та міжгрупових конфліктів всередині великої групи. 

Інтеграція цих інструментів в одне ціле і складе методику колективної роботи 

в динамічній мережі. 

 

 



 

На цьому слайді перелічені прості і очевидні організаційно-технологічні 

інструменти, які блокують ескалацію міжособистісних та міжгрупових 

конфліктів. 

Першим з них є декомпозиція цілей, задач та сфер відповідальності, в рамках 

якої ескалація конфліктів блокується розподілом великої групи на підгрупи та 

закріпленням за кожною з них окремої складової загальної цілі та відповідної 

сфери відповідальності. Коли групи вирішують різні задачі і беруть на себе 

відповідальність за результат своєї діяльності, то, як правило, не виникає 

конфліктів між цими групами та їхніми учасниками. 

Другим таким інструментом є мозковий штурм, в рамках якого ескалація 

конфліктів блокується забороною критикувати ідей інших учасників групи на 

першому його кроці. Нема критики – нема конфлікту. 

Третім інструментом є методика роботи в перехресних групах. У її рамках 

неможливо здійснити ескалацію міжособистісних конфліктів із представниками 

і носіями групового рішення інших, попередньо розформованих підгруп, а 

також неможливо здійснити ескалацію міжгрупових конфліктів внаслідок 

примусового руйнуванням групових рамок алгоритмічними переходами 

учасників у різні перехресні групи. 

Четвертим організаційно-технологічним інструментом є класичний проектний 

менеджмент, у рамках якого ескалація конфліктів блокується тимчасовим 

характером роботи проектних груп та циклічним зануленням статусів учасників 

у впорядкованій попередніми інструментами мережі. 

Таким чином, методика колективної безконфліктної роботи у складі великих 

груп в динамічній мережі є результатом інтеграції або поєднання усіх цих 

інструментів в одне ціле. 

 

 



 

 

На цьому слайді представлено перший із трьох базових кроків методики 

колективної роботи у динамічній мережі у частині вироблення, обговорення та 

прийняття рішень. 

Ще раз наголосимо, що ця методика поєднує представлені вище організаційно-

технологічні інструменти, які блокують ескалацію міжособистісних та 

міжгрупових конфліктів, а саме декомпозицію цілей і сфер відповідальності, 

мозковий штурм та методику роботи у перехресних групах. 

На першому кроці методики колективної роботи  у динамічній мережі у трьох 

різних профільних групах, за кожною з яких закріплено власну задачу, 

здійснюється перший етап мозкового штурму, під час якого учасники формують 

список альтернатив вирішення цієї задачі без їхнього обговорення і фіксують 

весь список у відповідній колонці персонального протоколу роботи. 

Ескалація міжособистісних конфліктів на цьому етапі блокується правилами 

мозкового штурму, які виключають будь-яку критику запропонованих іншими 

учасниками альтернатив. Ескалація міжгрупових конфліктів, які можуть 

виникнути на наступних кроках  у результаті вироблення альтернативних 

рішень однієї і тієї ж задачі різними профільними групами, блокується 

декомпозицією - тобто поділом цілей, задач та сфер відповідальності і 

закріпленням за кожною групою їхнього унікального набору.  



 

 

На другому кроці відбувається переструктурування учасників у перехресні 

групи і обговорення у даному випадку одразу на кількох, у даному випадку – на 

трьох майданчиках вироблених профільними групами альтернатив, що є 

одночасно другим етапом класичного мозкового штурму та першим етапом 

роботи в перехресних групах.  

Ескалація міжособистісних конфліктів на цьому етапі блокується декомпозицією 

цілей, задач та сфер відповідальності, внаслідок чого кожен доповідач 

представляє альтернативи вирішення різних задач, що зумовлює відсутність 

прямої конкуренції між ними, а також ця ескалація блокується неможливістю 

спровокувати агресію доповідача у відповідь на критику його доповіді, яка є 

продуктом діяльності попередньої - профільної групи. 

Тобто він не сприймає критику доповіді на свій рахунок, він вважає, що ця 

критика спрямована до його профільної групи і спокійно фіксує її у 

персональному протоколі із наміром ознайомити з нею  профільну групу на 

наступному кроці методики.  

Зазначимо, що в даному випадку сама фіксація є канальним фактором, який 

підштовхує учасників до кооперації – тобто визначає на системному рівні їхню 

поведінкову реакцію на критику – вони просто записують її у персональний 

протокол. 

В той же час робота учасників у перехресних групах на цьому кроці руйнує 

групові рамки профільних груп, які, якщо цього не робити, схильні 



зміцнюватися, а самі групи - капсулюватися, тобто ставати більш закритими, 

агресивними та згуртованими в оточенні інших таких же груп. 

Отже на практиці на другому кроці кожен учасник перехресної групи по черзі 

доповідає результати роботи власної профільної групи, а інші учасники 

перехресної групи висловлюють критику, зауваження, пропозиції чи 

заперечення. Доповідач фіксує їх усіх у відповідній колонці персонального 

протоколу роботи. 

 

 

 

На третьому кроці методики колективної роботи в динамічній мережі учасники 

повертаються у попередні - профільні групи, де вони доповідають про отримані 

в перехресних групах зауваження, критику, пропозиції та заперечення, а також 

формують і узгоджують групове ставлення до них, виробляють остаточний 

проект, а іноді альтернативні проекти вирішення групової задачі.  

Разом з тим вони обирають з поміж себе  доповідача, який далі буде 

оголошувати остаточний проект чи проекти рішення на пленарному засіданні  

перед прийняттям одного з них шляхом голосування. 

Ескалація міжособистісних конфліктів на цьому етапі, як і на попередньому, 

блокується неможливістю спровокувати агресію доповідача у відповідь на 

критику його доповіді, яка є продуктом діяльності попередньої – у даному 

випадку перехресної групи. 



Таким чином відбувається інтеграція трьох представлених вище організаційно-

технологічних інструментів, які блокують ескалацію міжособистісних та 

міжгрупових конфліктів у методику колективної роботи великих груп людей в 

динамічній мережі. 

 

 

 

В результаті такої інтеграції виникає синергетичний ефект, який унеможливлює 

перехід  від конкурентної взаємодії до конфронтації і, в той же час, забезпечує 

перехід цієї взаємодії до кооперації. 

На слайді зображено динамічну модель конфліктів Глазла, яку ми детально 

розглядали у минулій відео-презентації. Тут ми лише зазначимо, що у процесі 

взаємодії учасників будь-якої групи раз по раз виникатимуть конфлікти, 

починаючи із першого етапу першого базового ступеня представленої моделі.  

Внаслідок блокування ескалації кожного з таких конфліктів представленими 

вище організаційно-технологічними інструментами, їхня інтенсивність 

утримуватиметься в рамках цього ступеня моделі зі стратегією «виграш-

виграш». 

Тобто утримувати конфлікти у рамках першого ступеня динамічної моделі 

конфліктів Глазла можливо не лише примусом, як це відбувається в 

автократичних суспільствах, чи впливом зовнішньої етики, як це відбувається у 

західних суспільствах на сьогодні, а й здійсненням організаційно-структурного 

управління, а точніше - самоуправління поведінкою членів різнорівневих 

партійних підрозділів у складі великих груп. 



В рамках теорії організації це управління визначається як організаційно-

структурне, у міждисциплінарному архетиповому підході – як архетипове, в 

соціальній психології – як управління ситуаціями. 

Результатом такого управляння є помірна активація учасників конкурентної 

взаємодії, яка, внаслідок неможливості здійснити ескалацію конфлікту, ніколи 

не переходить у конфронтацію, а весь час переходить у кооперацію внаслідок 

наявності низки канальних факторів. 

Таким чином в політичних організаціях із змінною структурою - динамічною 

мережею на передній план виходить конкурентний активатор, або активація 

конкуренцією членів різнорівневих партійних підрозділів у складі великих груп. 

 

 

 

Розглянемо класичні активатори та рівень їхнього впливу у політичних 

організаціях, що створені на різних засадах. 

Зокрема виділимо:  

-  активацію у присутності харизматичного лідера,  

- активацію ідеологемами, яка зазвичай поєднується із формуванням образу 

реального чи віртуального ворога,  

- матеріальну активацію зміною розміру грошової винагороди,  

- адміністративну активацію вибірковим застосуванням законодавства,  

- активацію впливом на кар’єрний ріст,  



- активацію можливістю особистісного зростання,  

- активацію загрозою фізичного впливу,  

- активацію конкурентною взаємодією, на якій ми зупинилися вище,  

- а також активацію у присутності інших, яку у соціальній психології називають 

соціальною фасилітацією на відміну від пасивації у присутності інших  - 

соціальної інгібіції. 

Зліва на слайді у графічній формі представлено ілюстрацію використання 

класичних активаторів у політичних організаціях різного типу. Наголосимо, що 

графіки є ілюстративними, проте, очевидно, при потребі шляхом соціологічного 

опитування можна заміряти реальну інтенсивність усіх цих активаторів у кожній 

конкретній організації. 

В ідеологічних партіях, які зазвичай бувають лідерського типу, найбільш 

значимими є ідеологічний та лідерський активатори. 

У партійно-політичних проектах на передній план виступають матеріальний та 

адміністративний активатори. 

На відміну від цих обох випадків, у політичних партіях зі змінною структурою - 

динамічною мережею найбільшу інтенсивність будуть мати конкурентний та 

фасилітативний активатори.  

Зазначимо, що останній активатор має дещо спільне із фасилітацією, як 

модеруванням, і фасилітаторами, як модераторами колективної роботи у 

групах, адже вони, хоча і вручну, а не на системному рівні, активують учасників 

цих груп.  

В той же час, у нашому випадку джерелом фасилітативного активатора є 

безпосередньо четвертий компонент республіканської традиції - тобто  

«визнання суспільством значущості та цінності індивідуальних вкладів як 

основи осмисленості спільного життя», із їхнього переліку, який виділила 

політичний теоретик з Ірландії Ізольт Гонохан, узагальнюючи більш ніж 

двохтисячолітню історію республіканізму в своїй книзі «Громадянський 

республіканізм». 

 

https://www.questia.com/library/102797729/civic-republicanism
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Отже, у динамічній мережі конкуренція учасників взаємодії та їхніх підгруп не 

переходить у конфронтацію внаслідок блокування на системному рівні 

ескалації міжособистісних та міжгрупових конфліктів.  

В той же час, ця конкуренція переходить до кооперації під впливом низки 

канальних факторів, таких як письмова фіксація заперечень, зауважень, 

доповнень і пропозицій; встановлений порядок роботи груп та визначені часові 

рамки для кожного етапу; робота великої групи в одному приміщенні, що 

дозволяє утримувати ціннісну планку кожного з учасників на відповідному 

рівні, тощо. 

Стала конкуренція, що переходить у співпрацю, безперервно утримує учасників 

великої групи в активному стані для реалізації біологічно обумовленої потреби 

в ранжуванні, яке ніколи не завершується внаслідок неможливості ескалації 

міжособистісних та міжгрупових  конфліктів.  

Виділена учасниками взаємодії енергія на реалізацію біологічно обумовленого 

ранжування акумулюється учасниками організації та спрямовується на 

реалізацію групових цілей у складі виконавчих або проектних груп. 

 



 

 

На цьому слайді представлено найпростіший персональний протокол роботи 

кожного учасника великої групи в динамічній мережі. 

Для простих проблем, задач чи питань його можна друкувати на форматі А4. 

Для складних комплексних задач, проблем і питань доцільно збільшити розмір 

формату до А3.  

Зазначимо, що при виробленні, обговорення та прийняття рішень у такий спосіб 

в різнорівневих підрозділах політичних партій ми рекомендуємо ускладнювати 

колонку першого кроку, передбачивши виділення або визначення принципів та 

цінностей, на основі яких буде вироблятися дане рішення. 

Зверху обов’язково слід розмістити назву питання відповідної профільної групи, 

справа - номер цієї групи, а зліва - виділений червоним кольором номер 

перехресної групи. Таке виділення полегшує і спрощує перехід у перехресні 

групи для реалізації другого кроку методики. 

Протокол розділено на три частини для записів на кожному із трьох кроків 

методики колективної роботи в динамічній мережі. 

Кожен учасник заповнює всі колонки протоколу особисто. Це, як ми зазначали 

вище, з одної сторони є канальним фактором, який підштовхує кожного 

учасника до співпраці з іншими, а з іншої – унеможливлює маніпуляції зі 

сторони будь-кого зі змістом рішення, дозволяє кожному учаснику  стати 

повноцінним доповідачем від своєї профільної групи, а також забезпечує 



письмову фіксацію результатів роботи великої групи в динамічній мережі за 

будь-яких обставин.  

Зафіксовані у такий спосіб результати роботи після оцифрування можна відразу 

публікувати. 

Зазначимо, що після першого кроку у першій колонці протоколу у кожного 

учасника мають бути тотожні списки альтернатив, які кожен з них буде 

доповідати у своїй перехресній групі на другому кроці динамічної мережі.  

Після другого кроку у кожного з них мають бути написані власноруч подані у 

перехресних групах зауваження, доповнення, пропозиції та заперечення, які 

далі вони будуть особисто доповідати у початковій профільній групі на 

третьому кроці динамічної мережі. 

Після третього кроку у кожного має бути записаним остаточний проект рішення 

профільної групи, який далі буде представлятися на пленарному засідання для 

його прийняття загальним голосуванням.  

Письмова фіксація забезпечує автоматичний контроль усіма членами 

профільної групи за автентичністю представлення на пленарному засіданні 

проекту рішення цієї групи її доповідачем. 

 

 

Основною загальною проблемою, для вирішення якої ми розробили методику 

колективної роботи великих груп у динамічній мережі, є «трагедія спільного». 

Цей термін походить із книжки Вільяма Лойда про населення, що була видана у 

1833 році. У широкий вжиток цей термін запровадив професор біології з 



Каліфорнійського Університету Гаррет Гардін в одній зі своїх публікацій у1968 

році.  

"Трагедія спільного" належить до явищ, що пов'язані з протиріччям між 

особистими інтересами та суспільним благом, і полягає у неспроможності 

великої групи людей ефективно управляти їхнім спільним ресурсом.  

Більш детально представив цю проблему американський соціолог Мансур 

Олсон у своїй публікації "Логіка колективної дії" (1965), де він на основі 

формальної логіки блискуче довів неспроможність досягати колективного блага 

великими групами людей, на відміну від малих груп, які здатні набувати 

суб'єктність - цілеспрямовано реалізовувати спільні інтереси своїх членів, дуже 

часто - за рахунок великих груп, у тому числі - за рахунок усього суспільства.  

Прямим наслідком цього є сформульований Робертом Міхельсом у 1910 році 

"залізний закон олігархізації", який полягає в концентрації влади і власності в 

руках малої суб'єктної групи - керівного ядра політичних партій з одночасною 

пасивацією та атомізацією партійного загалу, тобто великої групи членів цих 

організацій, яка нездатна набути суб'єктності.  

Водночас політолог і економіст, нобелівський лауреат Еліонор Остром у своїй 

роботі "Керування спільним", яка вийшла в 1990 році, описала історичні 

приклади більш чи менш успішного керування спільним ресурсом задля 

досягнення колективного блага великими групами людей в умовах 

самоорганізаційних суспільних систем і сформулювала принципи їхньої 

успішності. 

На слайді представлено концепцію подолання "трагедії спільного" і похідних 

від неї проблем у суспільно-політичних організаціях у контексті запровадженого 

Еліонор Остром поняття «сільного ресурсу». 

Отже, Україна є спільним ресурсом українського народу, яким управляють і 

який присвоюють та розподіляють легітимні органи влади.  

В той же час, згідно з Конституцією України, владу в ній формують політичні 

партії, які, за своєю природою та відповідно до власних статутів, є спільним 

ресурсом усіх своїх членів. Цей ресурс можна представити у вигляді 

символічного капіталу - їхнього авторитету, який потенційно може бути 

конвертований у владний чи фінансовий капітал.  

Цілком очевидно, що всі вигоди від такої конвертації отримає внутрішній 

суб'єкт  - керівне ядро у складі малої групи або особисто лідер партії з 

жорсткою ієрархічною будовою, якому, згідно із принципами представницької 

демократії, делеговано повноваження ухвалювати від її імені ключові рішення, 

або зовнішній суб'єкт, спроможний впливати на лідера.  



Такого суб'єкта, в розумінні Еліонор Остром, можна вважати основним 

вигодонабувачем або присвоювачем спільного ресурсу, який, після конвертації 

символічного капіталу в інші його форми, зможе скористатися ними для 

досягнення усвідомлених власних цілей, що, зазвичай, істотно відрізняються від 

визначених програмними документами цілей організації. 

Розроблена нами концепція та інструмент її реалізації – тобто методика 

колективної роботи великих груп людей в динамічній мережі, передбачає 

заміну представницької демократії - як інструменту подолання "трагедії 

спільного" в існуючих суспільно-політичних організаціях - на пряму 

демократію, а саме - перетворення загальних зборів різнорівневих партійних 

підрозділів на дієздатні суб'єкти з абсолютною легітимністю, що спроможні в 

реальному часі ефективно управляти, присвоювати та розподіляти спільний 

ресурс, системно контролювати призначених та обраних на представницькі й 

виконавчі посади лідерів, успішно блокувати спроби зовнішнього управління. 

 

 

  

На цьому слайді представлено загальне визначення змінної структури 

політичних організацій – динамічної мережі та показано основні її складові у 

їхньому взаємозв’язку. 

ДИНАМІЧНА МЕРЕЖА – це змінна структура суспільно-політичних організацій,  

яка впорядковує та утримує у безконфліктному стані взаємодію всіх 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 
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виконання – у множині тимчасових ієрархічних проектних, виконавчих та 

процесних груп з відповідальними виконавцями на чолі. 

Методика колективної роботи в динамічній мережі включає три інтегровані в 

одне ціле компоненти – методику проведення мозкового штурму, методику 

роботи у перехресних групах і проектний менеджмент.  

Дві перші методики в одне ціле поєднує спільний для них обох проміжний крок 

роботи, на якому одночасно реалізується другий крок мозкового штурму та 

перший крок роботи в перехресних групах.  

Разом ці методики поєднуються з проектним менеджментом шляхом циклічної 

реструктуризації учасників великої групи із впорядкованої мережі в множину 

ієрархічно структурованих проектних груп і назад. 

Таким чином, методику колективної роботи в динамічній мережі можна 

описати метафорою за допомогою основних понять давньокитайської 

натурфілософії Інь і Ян або «жіноче – чоловіче» – космічних полярних сил, що 

постійно переходять одна в одну, підтримуючи рівновагу і гармонію Світу.  

В нашому випадку жіноча горизонтальна (мережева) структура безперервно 

переходить у чоловічу ієрархічну структуру і навпаки внаслідок циклічної 

реструктуризації учасників, що зумовлює врівноважену й гармонійну цілісність 

побудованої таким чином організації. 

Для різнорівневих підрозділів політичних партій оптимальна тривалість 

загальних зборів за методикою  колективної роботи в динамічній мережі 

складає 2–4 години.  

Тривалість роботи учасників у множині ієрархічно структурованих виконавчих 

груп у проміжку між черговими зборами може коливатися від одного дня до 

одного місяця в залежності від типу поточних задач, які вирішує організація. 

Нагадаємо ще раз, що концепція методики колективної роботи в динамічній 

мережі полягає у тривалому утриманні великої групи на передконфліктній 

стадії її розвитку – на стадії формування підгруп шляхом цілеспрямованого 

впорядкування процесів їхнього утворення та розпаду таким чином, щоб 

групова взаємодія досягнула динамічної рівноваги і стала квазістабільною.  

Це забезпечується алгоритмічним відтворенням ситуації взаємодії учасників у 

позиціях представників розформованих перед тим груп – носіїв узгоджених 

групових рішень.  

Неможливо ініціювати міжособистісний конфлікт з таким представником 

шляхом критики викладених ним групових рішень – він не сприйматиме її як 

прояв агресії щодо нього особисто, а перенесе на попередню групу і 



реагуватиме, спираючись на авторитет останньої. Таке сприйняття критики не 

дозволить учасникам взаємодії проявляти агресію у відповідь, що 

унеможливить ініціювання та ескалацію міжособистісних конфліктів. 

Потенційні міжгрупові конфлікти в рамках запропонованої методики долаються 

безперервною зміною складу перехресних груп, що сприяє формуванню поля 

довіри між усіма учасниками і не дозволяє до кінця сформуватися клікам 

внаслідок безперервного руйнування їхніх групових рамок. 

Енергія, яка природним, біологічно обумовленим чином виділяється на 

ініціювання та ескалацію конфлікту як інструменту ранжування, внаслідок 

перебігу нейрогуморальних реакцій в мозку учасників конкурентної взаємодії в 

складі партійних підрозділів в умовах, коли неможливо його розпочати, буде 

безперервно підтримувати оптимальний рівень напруженості психіки учасників 

взаємодії.  

Ця напруженість періодично знижуватиметься внаслідок витрати членами 

підрозділів енергії на безпосередню діяльність у рамках проектного 

менеджменту, яка спрямована на реалізацію програмних цілей політичної 

партії. 

  

 

 

 

Вище у цій презентації ми розглядали дію організаційно-технологічних 

інструментів, які блокують ескалацію міжособистісних та міжгрупових 

конфліктів на трьох ключових кроках  динамічної мережі. 



На цьому слайді розглянемо, як блокуються конфлікти на усіх її кроках і 

почнемо з кроку 2, оскільки для розуміння того, що буде відбуватися на кроці 1 

слід розглянути всі наступні кроки. 

Отже на кроці 2 блокування  ескалації міжособистісних конфліктів відбувається 

правилами роботи першої фази мозкового штурму та закріпленням за кожною 

профільною групою унікальної сфери життєдіяльності, питань або задач, які 

відрізняються від сфер, питань чи задач інших груп. 

 

 

 

На кроках 3 і 4 блокування ескалації міжособистісних та міжгрупових конфліктів 

відбувається шляхом організації роботи зборів за методикою перехресних груп, 

в рамках якої всі учасники на цих кроках взаємодіють не як автономні 

особистості, а як представники попередніх груп. 



 

 

На кроці 5 бокування ескалації міжособистісних та міжгрупових конфліктів 

відбувається шляхом виключення на пленарному засіданні обговорення 

вироблених профільними групами рішень тобто відбуваються лише їхнє 

представлення і голосування, оскільки вироблення та обговорення відбувалося 

перед тим за участі всіх учасників великої групи. 

 

 

 



На кроці 6 вироблені рішення виконуються.  Блокування ескалації 

міжособистісних та міжгрупових конфліктів відбувається: 

- в результаті забезпечення в організації гнучкості складу груп – тобто 

кожен може за бажанням долучитися до роботи будь-якої з них; 

- в результаті реалізації групами колективно вироблених, обговорених та 

прийнятих у легітимний спосіб рішень, причому все це відбувалося за 

участі всіх учасників цих груп.;  

- в результаті тимчасового характеру виконавчих ієрархічно структурованих 

груп – тобто вони розформовуються після виконання закріпленого за 

ними рішення;  

- в результаті періодичного вирівнювання статусів учасників груп у процесі 

взаємодії в позиціях «рівний з рівним» на попередніх кроках методики 

колективної роботи в динамічній мережі. 

  

 

 

Повертаючись на початок циклу, відзначимо, що на кроці 1 відбувається 

представлення керівниками виконавчих груп на пленарному засіданні 

проміжних чи остаточних результатів виконання прийнятих раніше рішень.  

На цьому кроці блокування ескалації міжособистісних конфліктів відбувається 

шляхом виключення обговорення цих доповідей – вони просто беруться до 

уваги всіма учасниками всієї спільноти, які у такий спосіб можуть оцінити вклад 



кожної виконавчої групи у досягнення спільних цілей, а також оцінити особисті 

якості та організаційну спроможність керівників цих груп. 

Отже, розроблена нами методика безконфліктної колективної роботи великих 

груп людей дозволяє нівелювати статусні конфлікти у процесі вироблення, 

обговорення та прийняття рішень при збереженні гострої конкуренції ідей 

шляхом вироблення профільними групами знеособлених списків способів 

вирішення сукупності поставлених задач на другому кроці та їх обговорення цих 

списків на третьому кроці учасниками перехресних груп, які не брали участі в 

їхньому  виробленні. На четвертому кроці відбувається узгодження та 

прийняття остаточного рішення кожною профільною групою.  

Основною відмінною особливістю розробленої нами методики колективної 

безконфліктної роботи в динамічній мережі є можливість її використання для 

впорядкування роботи будь-якої кількості учасників великої групи в межах 

від десяти до кількох сотень осіб, що відповідає реальній чисельності 

більшості підрозділів українських політичних партій місцевого, обласного та 

центрального рівнів і дозволить забезпечити сталу якість їх функціонування в 

умовах зростання складності внаслідок збільшення чисельності членів в 

рамках зазначених меж.  

Це стане передумовою і створить можливості для залучення усіх членів 

різнорівневих підрозділів політичних партій до активної системної діяльності в 

реалізації її програмних цілей. 

Зупинимося на ще одному важливому організаційно-технологічному моменті - 

чисельності профільних груп та їхній кількості. Очевидно, що в реальних умовах 

вона може бути різною. Слід орієнтуватися на відому рекомендовану 

чисельність малих груп, яка дозволяє їм ефективно працювати і складає 5-9 

осіб.  

Проте групи чисельністю від 3 до 12 осіб також показали свою працездатність. 

Ідеальне число учасників профільної групи - 5 осіб. У такому разі у групі 

практично не утворюються мікрогрупи, які схильні ранжуватися у процесі 

колективної діяльності. 

Кількість профільних груп відповідає кількості задач, які необхідно вирішити - 

іноді ці задачі задані наперед, а іноді доводиться здійснювати декомпозицію - 

тобто поділ однієї задачі на кілька складових. У другому випадку кількість 

профільних груп визначається шляхом поділу кількості всіх учасників великої 

групи на бажану кількість учасників профільних груп.  

Очевидно, що кількість перехресних груп завжди буде рівна середній 

чисельності профільних груп. Тобто їхня кількість може бути від 3 до 12. Її 



збільшення або зменшення приведе до втрати ефективності колективної 

роботи в динамічній мережі.  

Слід зазначити, що при обговоренні кожного  з вироблених 5-ма профільними 

групами списків альтернатив у перехресних групах по 15 хвилин, тривалість 

роботи перехресних груп у цілому складе 75 хвилин. Тому, коли кількість задач і 

відповідно кількість профільних груп більша ніж 5, варто передбачити перерву у 

її роботі, оскільки продуктивність напруженої праці людей понад одну годину 

суттєво зменшується. 

В реальних умовах чисельність різних профільних груп динамічної мережі може 

відрізнятися. Оптимально, коли різниця не перевищує одну особу.  

У такому разі або одна перехресна група працює у неповному складі – тобто її 

учасники не обговорюють один зі списків альтернатив, або у кількох 

перехресних групах беруть участь по двоє представників однієї профільної 

групи, які узгоджують між собою, хто з них буде робити доповідь за 

результатами роботи їхньої профільної групі. 

  

 

 

Методика колективної роботи учасників великих груп в динамічній мережі 

здатна забезпечити широкосмугову обробку інформації  і прискорене 

самонавчання членів підрозділів політичної партії як шляхом взаємного обміну 

знаннями і навичками, так і шляхом пошуку або вироблення і засвоєння нових 

знань та навичок безпосередньо у процесі колективної діяльності великої 

групи.  



Фактично йдеться про мультиплікацію організаційного інтелекту під час роботи 

різнорівневих партійних підрозділів. 

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 партійних підрозділів 

на кожному із кроків їхньої роботи від переліку профільних знань на шкалі 

кругозору, яка охоплює весь доступний їх спектр.  

На цій шкалі політична партія може сфокусуватися, наприклад, на політико-

правовому, економічному, інфраструктурному, соціально-культурному, 

організаційному, та інших важливих для неї секторах. 

Прототип такої залежності розробив і представив у своїй книзі російський 

дослідник еволюції соціальних систем Ігор Бощенко, про якого ми вже 

згадували вище. 

На слайді зображено динамічну мережу як мультиплікатор інтелекту суб’єктних 

політичних організацій зі змінною структурою. 

На верхньому графіку слайду  лінією червоного кольору зображено інтегральну 

компетентність профільної групи, яка є результатом інтеграції особистих 

компетентностей кожного з п’яти, у цьому випадку, її учасників, що 

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 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 кожен 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 слайду 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 слайду. 

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. 

 

 



 

 

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. 

На слайді представлено алгоритм роботи тривимірної динамічної мережі для 

обговорення чотирьох однакових профільних питань, яка сформована на основі 

трьох двовимірних динамічних мереж. Зазначимо, що різні динамічні мережі 

можуть обговорювати й інші питання – тобто в даному випадку могло б 

обговорюватися 12 різних питань. 

Розглянемо ще чотири додаткові кроки, що дозволяють учасникам такого 

зібрання обговорити всі поставлені питання та узгодити і прийняти по кожному 

з них спільне рішення: 

Крок 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. 

Крок 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 вище для перехресних груп 

двовимірної динамічної мережі. Тривалість кроку складає 20 – 40 хвилин і 

залежить від складності профільних питань. 

Крок 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. 

Крок 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. 

Для роботи у тривимірній динамічній мережі використовується ускладнений 

персональний протокол, у якому додана ще одна колонка для фіксації 

результатів узгодження проектів рішень на кроці 5. 

Чисельність учасників тривимірної динамічної мережі може скласти понад 

тисячу осіб. 

 



 

 

На слайді представлено повний цикл зміни комунікативних майданчиків у 

процесі переструктурування великої групи у малі в рамках змінної структури – 

динамічної мережі у рамках метафори соборного інтелекту або колективної 

суб’єктності, умови виникнення і розвитку якої ми описали в одній з наших 

публікацій. 

Для кращого розуміння, члени груп, які відображено 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 ми розглянули вище.  

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 їхніх учасників, забезпечує цілісність колективного 

суб’єкта у складі великої групи, його здатність до критичного мислення та 

блокує процеси його перетворення у натовп. 

Запропонована нами змінна структура суб’єктних політичних організацій 

відповідає усім принципам метафори організації, як голографічного мозку, які 

https://hvylya.net/analytics/society/politichna-organizatsiya-yak-rezultat-rozvitku-sub-yektnosti-velikoyi-grupi.html
https://hvylya.net/analytics/society/politichna-organizatsiya-yak-rezultat-rozvitku-sub-yektnosti-velikoyi-grupi.html


визначив в одній зі свої робіт американський фахівець з теорії організації Гарет 

Морган. Зокрема: 

- вона здатна відображатися у кожній своїй частині через відповідну 

організаційну культуру – аналог ДНК біологічних систем. 

- вона 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 колективної діяльності. 

- і, головне, вона здатна до ефективного самонавчання та, відповідно, 

мультиплікації власного інтелекту. 

 

 

 

Розглянемо модель суспільно-політичної організації як самовідтворювальної, 

автономної, циклічної і замкнутої живої системи. У даному випадку замкнутість 

означає визначеність її меж, що не перешкоджаю змінювати їх внаслідок 

чисельного зростання. 

Члени організації чи її окремих підрозділів безперервно ведуть спостереження 

за внутрішнім і зовнішнім середовищами. 

На загальних зборах члени організації у процесі діяльності за методикою 

колективної роботи в динамічній мережі, проводять аналіз цих середовищ і за 

його результатами здійснюють стратегічне управління ними, а саме – 



визначають або уточнюють мету своєї діяльності, власні цінності, місію, стратегії 

та різнорівневі цілі.  

 

 

 

На основі цього збори виробляють, узгоджують і затверджують стратегічний, 

тактичний і оперативний плани, у яких розподіляють весь обсяг необхідної для 

досягнення поставлених цілей роботи поміж проектними, виконавчими та 

процесними групами.  

У проміжках між загальними зборами за методикою колективної роботи в 

динамічній мережі члени організації чи її окремих підрозділів реструктуруються 

у множину відповідних тимчасових ієрархічних груп та під керівництвом їхніх 

керівників виконують визначені планами завдання.  

В той же час вони здійснюють спостереження за реакцією зовнішнього 

середовища і за змінами у внутрішньому середовищі та щоразу, після аналізу 

його результатів, під час роботи наступних загальних зборів переглядають і, при 

потребі, коригують зміст елементів стратегічного управління.  

Безперервне повторення описаного циклу і являє собою методику діяльності 

політичних організацій зі змінною структурою – динамічною мережею по 

реалізації методології діяльності – стратегічного управління.  

Зазначимо, що цей цикл володіє всіма ознаками циклу Бойда як інструменту 

конкурентної взаємодії різних соціальних систем. 

  

http://pentagonus.ru/_ld/0/23_KES.pdf


 

 

Розглянемо порядок створення та розгортання організацій зі змінною 

структурою на прикладі створення обласної партійної організації. 

Очевидно, що на всіх рівнях області - в обласному центрі, у містах, райцентрах і 

в громадах існують розрізнені, часто ворогуючі малі групи активістів з різними 

політичними уподобаннями.  

Політичними уподобаннями в даному випадку не в сенсі ідеологічними, а в 

сенсі уподобань різних політичних команд на центральному рівні.  

Проте, як правило, учасники цих груп впродовж майже тридцяти років 

незалежності були приналежними до різних команд і мають складну історію 

взаємостосунків. 

Ця історія, зазвичай, не дозволяє їм координувати свою діяльність та й, взагалі, 

збиратися разом в одних залах. За винятком звичайно випадків, коли 

приїжджає хтось із центру, щоб залучити їх до роботи під своїм політичним 

дахом. Тоді вони таки збираються разом та приховують від приїжджих політиків 

свої взаємостосунки. 

Захопившись новим проектом, всі вони радо погоджуються брати в ньому 

участь і навіть приходять на наступне зібрання нової політичної сили вже без 

політиків із центру.  

Приходять тільки для того, щоб подивитися, яка з груп вже отримала франшизу, 

звісно якщо це не стало зрозуміло ще на перших зборах. 



Коли тримачі франшизи виявлені, в учасників інших груп зникає будь-яка 

мотивація приходити на зібрання знову, окрім, очевидно, матеріальної, якщо 

така опція передбачена. 

В результаті тримачі франшизи залишаються у складі малої групи, що робить їх 

цілковито недієздатними і змушує просити грошей для здійснення партійної 

діяльності  у центрального керівного органу.  Якщо центр виділяє гроші на 

діяльність на місцях, то діяльність проводиться до моменту зупинки її 

фінансування. Якщо грошей центр немає, то політичний проект тихо умирає із 

згасанням активності місцевих груп до наступного проекту. 

 

 

 

 

Для запобігання перебігу описаного негативного сценарію створення і 

розбудови обласних організацій політичних партій ми рекомендуємо не давати 

франшизу одній із місцевих груп активістів, а організувати їхню колективну 

роботу у динамічній мережі, що буде періодично збиратися і виробляти 

узгоджені рішення, які  й виконуватимуть вже існуючі малі групи активістів. 

Це дозволить скоординувати діяльність таких груп та забезпечити їхню сталу 

мотивацію шляхом створення конкурентного середовища, у якому неможливо 

здійснити  ранжування шляхом ескалації міжособистісних та міжгрупових 

конфліктів, а можливо лише співпрацювати.  



Енергію, яку біологічно обумовлено будуть виділяти учасники взаємодії на 

ранжування, можна буде спрямувати на реалізацію спільних цілей, що включає 

захопливий процес ранжування результатами роботи на першому кроці 

загальних зборів у динамічній мережі. 

За деякий час безконфліктної колективної діяльності у такий спосіб почне 

формуватися поле довіри між колись ворогуючими групами місцевих активістів, 

що дозволить перейти до наступного етапу розгортання обласної організації. 

Зазначимо, що цей слайд може ілюструвати і творення великих організацій із 

розрізнених організацій у складі малих груп – шляхом їхнього об’єднання в 

динамічній мережі. Образно кажучи, динамічна мережа моє потенціал 

подолати українську отаманщину, об’єднавши отаманів у спільноту, учасники 

якої взаємодіють у позиціях рівний з рівним, що характерно для козаків- 

ронінів, яких ми детально характеризували у минулій відео-презентації. 

Як і у випадку з обласною організацією партії, лідери таких груп мають на старті 

домовитися, що гратимуть у гру не з нульовою сумою, а із сумою більшою за 

нуль – тобто ніколи жоден з них не захопить абсолютну владу в організації, а 

поділиться нею з усіма іншими.  

Причому вони мають не просто домовитися чи заприсягтися. Вони мають а 

запровадити відповідні організаційні інструменти, які не дозволяють 

здійснювати ескалацію міжособистісних та міжгрупових конфліктів у рамках 

процесу ранжування для виявлення абсолютного лідера. 

 

 

 



Наступний етап розгортання обласної партійної організації полягає у 

формуванні тимчасових проектних, виконавчих та процесних груп із учасників 

різних, вже наявних груп активістів за ознакою компетентності в тому чи іншому 

секторі сфери життєдіяльності області.  

Проекті групи є більш мережевими, їх очолюють координатори і вони 

призначені для вироблення інтелектуального продукту в невизначених умовах 

турбулентного середовища - наприклад, написання проектів законів чи 

вироблення позицій партії з того чи іншого питання. 

Виконавчі групи призначені для реалізації конкретних задач у визначених 

умовах зовнішнього середовища. Вони можуть провести мітинг, секторальну 

конференцію чи нараду, розповсюдити партійну газету, провести агітацію на 

визначеній території, тощо. Такі групи є жорсткими ієрархіями з відповідальним 

виконавцем - тобто керівником на чолі. Виконавчі групи можуть втілювати 

рішення обласної організації або рішення центру, якщо, звісно, центр здійснює 

їхнє ресурсне забезпечення. 

Процесні групи відслідковують відповідність внутрішніх організаційних 

процесів всередині організації з метою збереження її початкових якостей 

внаслідок зупинки перебігу частини з них.  

Тобто кожна процесна група має контролювати закріплений за нею процес та 

періодично інформувати всю організацію про його перебіг та всі відхилення від 

норми, якщо вони з’явилися. Це аналог ревізійних органів партії, проте із 

зміненими функціями та фокусом на організаційних процесах, а не на членах 

партії та їхній поведінці. 

Таким чином запровадження і використання методики колективної роботи в 

динамічній мережі дозволить об’єднати та координувати діяльність 

розрізнених, часто ворогуючих груп активістів на місцях, в області та в центрі. 

 



 

 

Розглянемо засади фінансування описаної політичної організації зі змінною 

структурою - динамічною мережею. 

Організація роботи загальних зборів центрального чи обласного рівня не 

потребує великих затрат і повинна фінансуватися за рахунок членських внесків 

тих, хто бере у цих зборах участь. Основними статтями витрат тут будуть оренда 

приміщення, канцтовари та друк персональних протоколів. 

Організація роботи процесних груп, які контролюють правильність перебігу 

внутрішніх процесів в організації також має фінансуватися за рахунок членських 

внесків, які можуть витрачатися на оренду приміщення для проведення їхніх 

разових засідань та канцтовари.  

Сама участь членів та прихильників партії у загальних зборах та їхня робота у 

складі процесних груп  не оплачується - абсурдно платити за можливість брати 

участь і впливати на процес вироблення, обговорення та прийняття партійних 

рішень. 

Діяльність виконавчих та проектних груп на обласному та центральному рівнях 

повинна фінансуватися за рахунок зовнішніх надходжень з різних джерел на 

підставі виробленого загальними зборами відповідного рівня плану діяльності 

та затвердженого ними бюджету кожної групи. 

За відсутності коштів вона повинна проводитися на волонтерських засадах у 

міру можливої витрати особистого часу та ресурсів членами відповідних 

проектних чи виконавчих груп. 



Прозорість витрат отриманих ззовні коштів та залучення представників донорів 

до роботи проектних та виконавчих груп для контролю за витратами 

забезпечить довіру і тривалу співпрацю із цими донорами. 

При цьому слід звернути увагу, що гроші залучаються не на всю партію, не на 

абстрактну її діяльність чи мету, а на реалізацію конкретних партійних проектів і 

беруться у конкретних вигодонабувачів від реалізації цих проектів. 

Запровадження прозорої фінансової культури у партіях, у разі їхньої 

успішності, за деякий час обумовить її перенесення і поширення у всіх сферах 

державного управління. 

 

 

 

У своїх роботах Іцхак Адізес розглядає створення і розвиток бізнесових 

організацій на основі аналізу процесу формування в їх менеджменту чотирьох 

управлінських ролей: виробничої Р, адміністративної А, підприємницької Е, 

Інтегруючої І. 

Головною функцією менеджменту організації є виконання виробничої ролі Р, 

яка передбачає цілеспрямовану діяльність і робить організацію результативною 

в короткостроковій перспективі. 

Функцією менеджменту, яка забезпечує ефективність організації в 

короткостроковій перспективі, є адміністрування А, що включає 

регламентування, планування та організацію процесів і забезпечує перебіг усіх 



необхідних подій у потрібний час, із заданою інтенсивністю та у визначеній 

послідовності. 

Для забезпечення довгострокової результативності менеджмент організації має 

бути здатним здійснювати підприємницьку роль Е, яка робить організаціє 

проактивною, що включає вміння передбачати та планувати майбутнє і 

здатність вже зараз діяти відповідним чином. 

Ефективність організації у довгостроковій перспективі забезпечує реалізація 

менеджментом інтегративної ролі І, яка полягає у цілеспрямованому 

формуванні ним внутрішнього відчуття спільної приналежності і взаємозв’язку 

між усіма компонентами організаційної системи, що забезпечує перетворення 

організаційної свідомості з механістичної в органічну. 

Адізес зазначає, що всі чотири ролі є несумісними між собою і тому організація 

не може володіти ними із самого народження. Вона потребує їх освоєння у 

певній послідовності синхронно з розвитком організації. Причому, якщо 

організація неспроможна освоїти нову роль або справитися з несумісністю 

здійснюваних ролей, то вона «застрягає» у своєму розвитку. 

На думку Адізеса, розвиток більшості організацій відбувається за типовим 

шляхом (схема 2), який передбачає розгортання управлінських ролей у 

послідовності Е-Р-А-І. 

Не вдаючись до детального розгляду представленого на першій схемі слайду 

типового шляху розвитку організацій, зазначимо, що розвиток небагатьох 

найуспішніших українських політичних партій був зупинений пасткою 

засновника, у яку потрапляли їхні лідери, намагаючись особисто контролювати 

все і всіх у партії, а фактично, душачи партію у своїх обіймах.  

Тут йдеться про те, що складність організації на певному етапі її розвитку 

перевищує фізичну здатність її засновника і незмінного лідера управляти нею. В 

той же час лідери бізнесових, а тим більше, політичних організацій є 

неготовими ні з ким поділитися своєю абсолютною владою. Це створює патову 

ситуацію, яка зумовлює припинення розвитку організації та її поступову 

деградацію та смерть. 

Відзначимо також, що в Україні не існує і ніколи не існувало політичних 

організацій, які б досягли етапу раннього Розквіту. Причиною цього є природне 

блокування їх розвитку на попередніх етапах життєвого шляху, яке, зазвичай, 

штучно посилюється зацікавленими зовнішніми акторами. 

Отже побудова політичних організацій в Україні за типовим шляхом 

унеможливлює досягнення нею етапу Розквіту зі всім його потенціалом 

внаслідок поєднання природної тенденції руху в пастку Засновника на етапі 



«Давай-давай» і цілеспрямованого запровадження їх туди зовнішніми більш 

складними і потужнішими організаційними Суб’єктами – олігархічними 

кланами, спецслужбами, криміналітетом. 

В той же час Адізес розглядає оптимальний шлях розвитку організацій, який 

передбачає розгортання управлінських ролей у послідовності І-Е-А-Р. 

Першою на цьому шляху активується інтегративна управлінська функція І.  В 

умовах достатньо сформованої інтеграції І у природний спосіб спонтанно 

виникає мета організації – тобто здійснюється підприємницька, або, для 

політичних партій - візійна управлінська функція Е. Далі на оптимальному шляху 

активується управлінська функція адміністрування А. Вона полягає у розробці 

своїх систем, бюджету, планів діяльності, форм та інструкцій перед тим, як 

почати діяти. Здійснивши ці приготування, можна починати діяльність, 

забезпечуючи активацію управлінської функції Р. 

В одній з наших публікацій за цією тематикою ми сформували вимоги до 

організаційно-технологічних інструментів активації інтегративної управлінської 

функції І,  які б дозволили організаціям набути достатнього ступеню інтеграції 

для розвитку оптимальним шляхом за методологією Адізеса. У іншій публікації 

ми показали, що методика колективної роботи в динамічній мережі повністю 

відповідає цим вимогам. 

Отже, методика колективної роботи в динамічній мережі є тим організаційно-

технологічним інструментом, який дозволить організаціям активувати і 

реалізувати інтегративну управлінську функцію І та досягти достатнього ступеню 

інтеграції для свого розвитку оптимальним шляхом у контексті методології 

Адізеса. 
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Розглянемо створення і розвиток політичних партій зі змінною структурою – 

динамічною мережею оптимальним шляхом за методологією Адізеса у 

контексті процесного підходу. 

Враховуючи рекомендований на початку презентації вибір стратегічного 

управління  у якості методології діяльності політичної партії, звернемо увагу 

на узгодження термінів: члени політичних партій зі змінною структурою – 

динамічною мережею колективно здійснюють у складі різнорівневих 

підрозділів цієї організації методологію діяльності - стратегічне управління, яке 

включає стратегічне планування, працюючи разом за методикою колективної 

безконфліктної роботи великих груп людей  в динамічній мережі. 

Позначені на цій схемі процеси представлені різними кольорами відповідно до 

їхньої приналежності до відповідних управлінських функцій – виробничої Р, 

адміністративної А, підприємницької Е, інтегруючої І у відповідності 

до методології Адізеса. 

Опишемо порядок розгортання політичних організацій зі змінною структурою 

оптимальним шляхом за методологією Адізеса як послідовність І-Е-А-Р запуску 

процесів, що належать до відповідних управлінських функцій. 

Отже першою активується інтегруюча функція І внаслідок запуску процесу 

колективної безконфліктної роботи в динамічній мережі членів середовищ, на 

базі яких планується створити політичну організацію з метою засвоєння ними 

цієї методики та формування у них відчуття єдності один з одним і з власним 

середовищем. На схемі вона позначена прямокутником зеленого кольору. 



Далі запускається «підприємницька» функція Е, яка при поєднанні з 

активованою перед тим функцією І дозволяє виробити спільне для всіх 

учасників інтеґруюче бачення мети діяльності майбутньої політичної партії в 

рамках позначеного еліпсом червоного кольору циклічного процесу 

стратегічного планування в динамічній мережі.  

Мета створює у членів партії розуміння взаємозв’язку між ними, а його 

усвідомлення започатковує появу смислу, який, в свою чергу, вказує на потребу 

в інтеграції. Тобто мета Е виникає з I, і що сильніше I, то більше Е, що виникає з 

нього. 

 

 

 

Після цього, у відповідності до методології Адізеса, на оптимальному шляху 

активується управлінська функція адміністрування А. В нашому випадку вона 

полягає у послідовному запуску низки допоміжних процесів, які позначено на 

схемі різними геометричними фігурами жовтого кольору. 



 

 

Здійснивши ці приготування, можна починати діяльність, забезпечуючи 

активацію управлінської функції Р, яка, у нашому випадку, полягає у запуску 

процесів реалізації вироблених підрозділами політичної партії стратегічних 

планів та представлена на схемі прямокутником синього кольору. 

Після створення і виходу у робочий режим політичної партії нового покоління, 

управлінські функції І, Е та Р будуть здійснюватися у вигляді цілісного і 

безперервного «виробничого» процесу на основі представлених вище та 

інтегрованих у методику колективної роботи в динамічній мережі 

організаційно-технологічних інструментів. 

В той же час процеси управлінської функції А підтримуватимуть перебіг цього 

«виробництва» та забезпечуватимуть синхронізацію і системне відтворення всіх 

відображених на схемі процесів життєдіяльності організації. 

 



 

 

 

На цьому слайді представлено організаційну структуру - динамічну мережу 

політичних партій нового покоління після реорганізації у неї традиційної 

української партії в рамках її ієрархічного статуту. 

Засади конструювання і сконструйовану  змінну структуру - динамічну мережу, 

а також порядок розгортання і реорганізації  політичних партій з такою 

структурою ми представили у низці наших публікацій (тут, тут, тут і тут).  

На перший погляд ця структура нагадує матричну структуру бізнесових 

організацій, проте це лише візуальна схожість у статиці.  

У динаміці змінна структура - динамічна мережа принципово відрізняється від 

матричної структури бізнесових організацій позиціями взаємодії членів партії - 

перша забезпечує взаємодію членів партії під час вироблення та прийняття 

рішень на загальних зборах її підрозділів у позиціях «рівний з рівним», а 

виконання - під керівництвом лідерів відповідних тимчасових проектних та 

виконавчих груп.  

У матричній структурі організація управління за функціями здійснюється 

начальниками відповідних відділів, тобто взаємодія персоналу відбувається у 

позиціях «керівник-підлеглий». Організація виконання проектів здійснюється 

керівниками проектів, що також передбачає взаємодію у цих же позиціях.  

Тобто в організаціях із матричною структурою вплив персоналу на вироблення, 

обговорення та, особливо, прийняття рішень, є мінімальним. В бізнесових 
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організаціях це компенсується заробітною платою, а в політичних організаціях 

відсутність впливу на процеси вироблення та прийняття рішень зумовить 

зникнення мотивації у простих членів партії брати участь в партійній діяльності - 

тобто зумовить їхню пасивацію. 

Мене часто запитують - а де це реалізовано? Де запроваджена така структура і 

такий спосіб колективної роботи? Яка партія працює у такий спосіб?  

Коли я відповідаю, що ніхто це не використовує і ще нема таких партій, 

найчастіше отримую відповідь - «Ось коли хтось реалізує і це буде успішним, 

тоді ми швидко переймемо такий досвід!» 

З цього приводу хочу зазначити наступне. Будь-яка інновація спочатку була 

ідеєю. Потім вона ставала конструкторською розробкою. Далі частково 

реалізовувалася та коригувалася на основі отриманого досвіду. Аж потім 

ставала запровадженою інновацією. І після цього перетворювалася у рутинну 

щоденну практику. 

В той же час будь-яка інновація, особливо соціальна і особливо така, яка 

приносить результат не відразу після її застосування, а через кілька років 

системної праці, не сприймається і відкидається більшістю політиків. 

Вони зазвичай хочуть отримати ефект тут і зараз, щоб їхня кількамісячна 

активність та вкладені у виборчу кампанію кошти дали результат відразу і 

повернулися з надлишком у процесі їхньої діяльності в органах влади. Тобто 

більшість українських політиків сьогодні не готові грати у довгу, вони хочуть 

отримати швидкий результат за короткий період виборчої кампанії, часто 

використовуючи порожні обіцянки та відверті маніпуляції.  

Але все ж таки - що є передумовою і запорукою запровадження представленої 

змінної структури в українських політичних організаціях?  

 



 

 

Передумовою і запорукою запровадження представленої змінної структури - 

динамічної мережі в українських політичних партіях є усвідомлення і 

прийняття українськими політиками принципів сучасного лідерства та вибір 

ними відповідної сукупності організаційних інструментів для втілення цих 

принципів у партійну практику. 

Йдеться про сформульовані нами і представлені на цьому слайді принципи  

лідерства у постмодерному суспільстві, яке за своєю природою є  

турбулентним, складним і невизначеним.  

Отже змінна структура політичних організацій - динамічна мережа, що 

сконструйована на основі методики колективної роботи в динамічній мережі, 

і є одним із ключових організаційних інструментів, який, разом із іншими 

інструментами, зможе протягом тривалого часу  забезпечити реалізацію та 

дотримання лідерами та членами організації перелічених на слайді принципів 

сучасного лідерства. 

На жаль, сьогодні примарливі надії захопити  і монопольно утримувати 

абсолютну владу у власних політичних партіях, і, у перспективі, після перемоги 

на виборах,  в країні в цілому, не дозволяють українським політикам обирати і 

запроваджувати організаційні інструменти, які здатні рівномірно розподілити 

владу серед партійних підрозділів та членів організації.. 

Чи легко лідерам прийняти ці принципи, запровадивши відповідні їм 

організаційні інструменти у власних політичних організаціях, свідомо 



відмовившись таким чином від шансу здобути у них абсолютну владу? 

Звичайно ні. 

Це майже неможливо, адже вони  і стали лідерами тому, що несвідомо 

прагнуть абсолютної влади, яка, зазвичай, є для них найвищою цінністю. 

Це прагнення є понад ними. У такий спосіб проявляється наша біологічна 

природа, яка вимагає ранжування самців, щоб найсильніший з них у даних 

умовах зовнішнього середовища зміг  передати майбутнім поколінням свої 

гени з метою виживання цілої популяції.  

То ж чи здатні українські політики – лідери відмовитися абсолютної влади і 

прийняти  представлені на слайді принципи сучасного лідерства і забезпечити 

їхнє дотримання шляхом запровадження відповідних організаційних 

інструментів?  

Що створює та посилює шанси реалізації такого сценарію?  

В Україні склалася унікальна ситуація - жоден з національних лідерів впродовж 

багатьох минулих століть не зміг здобути абсолютну владу в країні - йому не 

дали реалізувати це інші лідери, оскільки ми - українці, в силу ментальних 

особливостей, які я розглядав у минулій відео-презентації,  з однієї сторони, не 

спроможні сакралізувати лідерів, а з іншої – не готові мати над собою 

господаря – тобто тривало перебувати у стосунках домінування-

підпорядкування.  

Наші національні лідери пробували здобути владу різними способами - 

будували військові союзи  і політичні організації, ставали лідерами, 

залучившись підтримкою ззовні. Проте все одно відразу з’являлися  лідери-

конкуренти, часто колишні соратники, які залучалися підтримкою іншої частини 

українських елітних груп та інших зовнішніх центрів впливу і боролися один з 

одним, ослаблюючи себе та державу на користь зовнішніх суб’єктів, які потім 

реально володарювали в Україні, розділивши її на кілька частин.  

Найбільше ця наша риса проявилася після відновлення Незалежності, коли 

відбулася катастрофічна фрагментація українських елітних груп на понад 350 

малочисельних і ворогуючих між собою політичних партій із низьким  

горизонтом планування - захопити владу на районі. Це і є наша отаманщина у 

всій своїй красі – коли ми створюємо велику кількість дрібних загонів – у 

даному випадку партій, що ворогують між собою в час, коли є гостра потреба в 

об’єднанні задля збереження Незалежності.  

Проте об’єднатися, особливо на тривалий час, у наших отаманів не виходить в 

силу названих вище причин. Хоча вони за роки Незалежності, пробували це 

робити багатьма різними способами.  



Представлена у цій презентації методика колективної роботи в динамічній 

мережі була створена з метою  об’єднати українських політиків у дієздатні 

політичні організації, забезпечивши узгодження їхніх цілей та скоординований 

рух в узгодженому напрямку. 

Ми переконані, що випробувавши всі відомі способи об’єднання, створивши ще 

з сотню нових політичних партій, українські політики все ж таки дійдуть до 

висновку про шкідливість прагнення абсолютної влади і спробують  

розподілити її між собою запропонованим у цій презентації способом. 

А поки це станеться, закликаю усіх, хто переглянув цю відео-презентацію, 

випробувати на практиці - у своїй громадській чи політичній діяльності, бізнесі 

чи в державному управлінні представлену методику колективної роботи 

великих груп людей у динамічній мережі. Для цього не треба зовнішнього 

модератора - ви без проблем зможете самостійно організувати та модерувати 

роботу учасників великої групи.  

Успіху вам! 

 

 

 

 

За минулі 10 років було проведено понад 150 заходів за методикою роботи в 

динамічній мережі. На цій і наступних кількох фото - найбільш знакові з них. 

У 2012 рокі у Львові учасники Регіонального круглого столу Ініціативи 1 Грудня 

виробляли спільні рішення, колективно працюючи саме у такий спосіб. 



 

 

На цьому фото учасники Форуму громадських ініціатив у Львові працюють у 

тривимірній динамічній мережі. Тоді цей формат було реалізовано вперше. 

 

 

 

Оскільки динамічна мережа за означенням є мережевою структурою жіночого 

типу, то жінкам працюється разом у такий спосіб дуже комфортно.  



Тому ми покладаємо великі надії на залучення великої кількості жінок у 

політичні організації зі змінною структурою - динамічною мережею. 

 

 

 

На цьому фото у динамічній мережі працюють учасники третього кроку 

Одеської стратегічної сесії з вироблення стратегії розвитку міста.  

В рамках цієї стратегічної сесії в Одесі з інтервалом в один тиждень вперше 

були реалізовані три кроки стратегічного планування розвитку міста за 

методикою колективної роботи в динамічній мережі.  

 



 

 

На цьому фото вчителі Фастова працюють за методикою колективної роботи в 

динамічній мережі під час педагогічній конференції щодо запровадження 

освітньої реформи. 

 

 

 

Відчути дух колективної роботи в динамічній мережі можна, переглянувши це 

хвилинне відео. 

https://www.youtube.com/watch?v=VqCXnIYpQn0
https://www.youtube.com/watch?v=VqCXnIYpQn0


Короткі - до 1 хвилини, відео-звіти з інших понад 150 проведених заходів у 

динамічній мережі можна переглянути на моєму каналі Youtube за 

геперлінком у презентації. 

При нагоді хочу подякувати усім учасникам заходів, які відбувалися за цією 

методикою  - мені було дуже приємно працювати з усіма вами! 

 

Дякую за увагу! Нехай щастить! 

https://www.youtube.com/user/tarasplakhtiy/videos?view_as=subscriber

