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РОЗДІЛ 1. Лідерство та форми участі молоді 

1.1 Основні характеристики та види лідерства. Особливості молодіжного 

лідерства 

Поняття «лідер» дедалі частіше використовується у різних сферах 

життя: робота, навчання, проекти, команди тощо.  

Лідер (від англ. leader – ведучий, перший, такий, що йде попереду) – 

особа в якій-небудь групі (організації), що має значний, визнаний авторитет, 

вплив, який виявляється як дії, що управляють1.  

У політології під лідерством розуміють процес взаємодії між людьми, в 

ході якого наділені реальною владою авторитетні люди здійснюють 

легітимний вплив на суспільство чи певну його частину, котра добровільно 

віддає їм частину своїх політико-владних повноважень і прав. Політичним 

лідером   вважається авторитетний член політичної, суспільної організації, 

особистий вплив якого дозволяє йому відігравати істотну роль в соціальних 

процесах,  об’єднувати людей, спрямовувати їх діяльність.  Отже, лідер – це 

людина, яка не лише бере участь у політиці  чи у іншій сфері – професійній, 

науковій, і не просто очолює якусь її ділянку, а яка визнана широким загалом 

його прибічників здатною приймати самостійні, нетривіальні рішення, котрі 

змінять щось у суспільних процесах на краще або, принаймні, перервуть 

негативну динаміку.  

Таким чином, головні функції лідера – об’єднати і мобілізувати людей 

на суспільні інновації. 

Одночасно з цим, варто наголосити на тому, що зазвичай говорячи 

про лідера, люди уявляють амбіційну людину, яка є головною в команді і 

спрямовує діяльність інших на досягнення спільної мети, проте нинішні 

класифікації типів лідерства є достатньо широкими, наприклад:  

                                                             

1 Шатун В. Т. Компетентності лідерства як детермінанта ефективності сучасного 

менеджера / В. Т. Шатун – Режим доступу до ресурсу: 

https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/361994.pdf. 
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 лідер-організатор,  

 лідер-ініціатор, 

  лідер-ерудит, 

  лідер-майстер,  

 лідера-скептик,  

 лідер з емоційної напруженості, 

  лідер-генератор емоційного настрою тощо.  

Таким чином, в одній і тій самій групі одночасно може бути кілька 

лідерів, проте усіх їх об’єднує те, що вони готові взяти на себе 

відповідальність, а група готова до них дослухатися та спільно працювати. 

Більш того, лідерські якості можна і навіть потрібно розвивати, а якщо 

задатися питанням: чи кожен може стати лідером, то варто подумати про 

наступне: уявімо собі групу, яка разом працює певний час, а значить в групі 

вже розподілені ролі і є лідер, але що буде якщо цей лідер піде? І відповідно, 

є два варіанти подій або команда розпадеться, або хтось стане на його місце. 

При чому другий варіант може постійно продовжуватись в групі (хтось 

постійно може ставати на місце лідера). Виникає запитання: а від чого 

залежить: розпадеться група або ж хтось стане на місце лідера? І питання тут 

не в теорії випадковості, а в цінностях, меті та внутрішній атмосфері 

існуючої команди (якщо є спільна мета, цінності та сприятлива, дружня 

атмосфера всередині команди, то є висока ймовірність, що ця команда 

продовжить існувати заради того, що їх об’єднує, незважаючи на зміни 

лідера).  

Саме тому, варто зробити акцент на лідерських якостях. Дж. Каузеса 

та Б. Познера у 1980-х рр.. виділили наступні п’ять ключових ролей лідера:  

1. Шукати нові можливості.  

2. Спонукати людей до спільного бачення, орієнтувати на 

перспективу, залучати послідовників.  

3. Надавати можливість іншим проявити себе. Заохочувати співпрацю 

та допомогу в індивідуальному розвитку.  
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4. Моделювати образ життя та розвитку. Захоплювати людей власним 

прикладом та концентрувати спільні зусилля на результатах. 

 5. Надихати людей. Високо оцінювати досягнення та гідно 

заохочувати послідовників2 Виходячи із даних ролей можемо вивести 

основні якості лідера: 

 Вміти ефективно комунікувати (не просто «діалог заради діалогу», 

а діалог заради результату); 

 Вміти організувати командний процес, розподіляючи ролі в команді 

відповідно до якостей та вмінь людей; 

 Вміти слухати та чути інших. Це дозволить й ефективно вирішувати 

конфліктні ситуації, вислуховуючи усі сторони, розуміючи чого хоче кожна 

із сторін і яким чином можна дійти до результату, який задовольнить 

більшість (або усіх) членів команди. 

 Вміти мотивувати людей (своїм прикладом або ж підмічаючи 

індивідуальні особливості учасників команди, наприклад, когось мотивує 

похвала, а когось підвищення, а комусь потрібно дати одну зайву годину 

задля відпочинку). 

Говорячи ж про молодіжне лідерство, а точніше про його особливості,  

виникає цілком логічне питання: а чи є ці відмінності. Перш за все, 

особливістю є якраз вік цих лідерів. Згідно діючого законодавства  «молодь - 

молоді особи - особи віком від 14 до 35 років, які є громадянами України, 

іноземцями та особами без громадянства, які перебувають в Україні на 

законних підставах»3 І насправді, усі особливості молодіжного лідерства і 

виходять лише із цих цифр, оскільки діяльність молодіжних лідерів скоріше 

за все буде спрямована на задоволення певних потреб своєї цільової 

                                                             

2 Калашнікова С. А. Сутність лідерства як вищого еволюційного рівня управління / С. А. 

Калашнікова – Режим доступу до ресурсу: 

https://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/doc/2010/4_5_2010/23.pdf. 
3 Про основні засади молодіжної політики: Закон України від 27 квітня 2021 №1414-IX // 

ВВР України,  2021. – № 28. – Режим доступу до ресурсу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1414-20#Text 
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аудиторії, але не обов’язково. Крім того, навіть організовуючи, заходи 

спрямовані на цільову аудиторію - «молодь», все-одно завжди буде місце 

партнерству з іншими цільовими аудиторіями, це завжди буде про 

партнерство та співпрацю, а також про локальні зв’язки із глобальним (навіть 

маленький проект в певній ОТГ для молоді матиме певний ефект на інші 

цільові аудиторії, можливо навіть за межами даної локації). До того ж, 

молодіжне лідерство може (і навіть є) тією ланкою в суспільстві, яка може 

змінювати через партнерство та співпрацю різні процеси в різних цільових 

аудиторіях.  

Практичні вправи: 

          Інформаційний блок з груповим обговоренням: «Молодіжний лідер: що 

знає? вміє? хоче? мусить? Актуальність орієнтації на вирішення комплексу 

завдань, окреслених у Резолюції 2050 (участь, захист, попередження, 

партнерство).   

          Робота в групах: «Типи мотивації лідера і шляхи її вивчення».  

          Робота в колі: вправа на прояв ситуативного лідерства. 

 

1.2 Лідер і команда. Взаємодія у команді: психологічний аспект та 

цифрові засоби комунікації. Взаємодія як ресурс миротворчості 

Говорячи про лідерство, не можливо оминути тему – команди, адже 

саме в командній роботі: 

1) Є можливість проявити лідерські якості. 

2) Спільною та ефективною роботою можна досягнути бажаного 

результату тієї чи іншої діяльності. 

        Крім того, як уже було зазначено в попередньому розділі, саме від 

командної роботи у цілому залежить і загальний результат, і часовий період 

існування даної команди, бо гарно налаштованою взаємодією є та, в якій при 

відсутності лідера (короткостроково або довгостроково) команда продовжить 

своє існування та свою діяльність, а не розпадеться.  
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          Лідера породжують не стільки особисті якості або їх поєднання, 

стільки структура взаємовідносин у конкретній групі. Система 

міжособистісних зв’язків формується і визначається цілями групи, 

цінностями, нормами. На цій основі і висувається конкретний лідер, який 

виражає цінності й реалізовує їх. Лідером стає той, чиї установки й орієнтації 

є референтними, тобто вихідними еталонами для всіх4.  

  Виходячи із даного твердження, можна зробити наступні акценти: 

 Лідер може бути лідером саме в цій команді, але мати іншу групову 

роль в іншій команді (наприклад, виконавцем певного завдання), 

 Лідер має спільні цінності та цілі команди. 

 З лідером хочеться працювати (мається на увазі якраз не «сліпо 

йти» за людиною, а дослухаючись до її думки спільно працювати заради 

певної мети). 

 Лідера обирає команда. Процес обрання може бути різним 

(голосування, обговорення, діалог), проте це не лише про обрання, але й 

визнання групою лідера. Тут можна провести паралель із старостою групи в 

університеті, староста буде лідером у правильному розумінні цього поняття 

лише тоді, коли його/її визначає група, а не хтось один призначить або ж ця 

людина сама себе призначить. 

          Процес командної взаємодії – це справжня спільна робота і це той 

процес, який є динамічним: група формується, люди знайомляться між собою 

не лише на рівні імен та хобі одне одного, а на рівні цінностей, звичок і так 

далі. Динамічність цього процесу обумовлюється і конфліктами, які можуть 

виникати в команді. Деякі психологи навіть поділяють думку, що етап 

конфлікту в команді є неминучим (тобто таким, якого не можна уникнути) і 

після нього команда або розпадеться або продовжить функціонувати. Цей 

                                                             

4 Соціальна психологія : навч. посіб. для здобувачів ступеня бакалавра / Н. Ю. Волянюк, Г. 

В. Ложкін, О. В. Винославська, І. О. Блохіна, М. О. Кононець, О. В. Москаленко, О. І. 

Боковець, Б. В. Андрійцев ; Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. 254 с  С.155.         
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конфлікт може бути пов’язаний як із ролями в групі (наприклад, хтось хоче 

стати на місце лідера) так і ціннісно (наприклад, частина групи вирішить, що 

краще командою заробляти гроші, ніж працювати задля суспільства).  

         Саме тому процес роботи в команді є своєрідним мистецтвом для усіх 

учасників та найбільше для лідера, адже тут на допомогу й має прийти: 

вміння слухати й чути, ефективно комунікувати, фасилітувати обговорення в 

групі таким чином, щоб усі були почуті, а результат діалогу задовольняв 

більшість учасників (а ідеально – усіх). 

         Говорячи про сам процес формування команди, то він може бути різним 

і тут варто враховувати: особливість вашу, інших людей, вашої місцевості і 

так далі. До прикладу, інколи команди створюються під певний проект, 

знаючи мету якого і знаходяться люди або ж спочатку шукають людей і вже 

разом з ними створюють проекти.  

 

 

 

           Команду можна формувати із знайомих, одногрупників, родичів, 

незнайомих людей, з «0» або ж маючи певний досвід співпраці; можна 

спочатку придумати проект і для нього шукати команду або ж спочатку 

шукати команду і вже разом продувати діяльність, але важливим і спільним 

має бути в усіх випадках: 

 Знаходити людей із спільними цінностями; 

 Розуміти задля чого ви їх шукаєте, адже не можна (скоріше, можна, 

але не ефективно) шукати людей просто задля створення команди – варто 

Проект 

Проект 

Команда 

Команда 
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розуміти місію (ідею/мету цієї команди). Адже якщо вам потрібна команда 

для волонтерських проектів, то ви будете шукати скоріше за все одних 

людей, а за для адвокації законопроекту для молоді – можливо вам потрібні 

зовсім інші люди. І тут йдеться скоріше не про цінності цих людей, а про їх 

якості характеру, вподобання, інтереси, досвід роботи тощо. 

Для багатьох молодих людей, які сьогодні задумуються над 

доцільністю тих чи інших соціальних змін, «виношують» власні проекти і 

мріють про реалізацію цікавих ідей питання формування команди є досить 

актуальним і складним. Особливо в нинішніх умовах (постійні реформи і 

кризи, міграція, відсутність бажаної роботи, нестача фінансів, карантин,..), 

особливо в невеликих громадах, де молоді взагалі не так багато. І постає 

питання: чи має це бути виключно молодіжна команда? Що важливіше – 

принципи, політична платформа, гроші чи моральні якості, чи родинні та 

дружні зв’язки, вік …?  Це складне питання, відповідь на яке дійсно робить 

лідера лідером, формує і загартовує його кращі якості. А разом з цим 

приходить і таке важливе розуміння функцій у своїй спільноті, серед яких 

соціальне партнерство,  порозуміння і миро творчість починають посідати 

визначальні позиції.  

А що як подивитись на питання з іншого боку: команда – це не лише 

ресурс для лідера у вирішення якихось завдань. Це ще і школа молодих 

лідерів, це майстерня нових ідей і засіб соціалізації. Таким чином, 

формування команди навколо значимих не лише для самого лідера та його 

близького оточення, а  для значної спільноти частини цінностей і завдань,  

спільна діяльність по їх реалізації  стають ще одним дієвим інструментом 

розвитку громади.  

 Що стосується команди, то вона не обов’язково має одразу складатися із 

10 людей. Можливо на самому початку це буде всього 3 людини, але це 

люди, які відповідають вашим цінностям і готові з вами працювати задля 

спільної мети.  

Як варіанти залучення та пошуку людей до власної команди можна: 
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 Провести відкритий захід-презентацію своєї ідеї/проекту/організації 

із залученням усіх охочих; 

 Провести відкритий захід із навчання чомусь або ж для цікавого 

дозвілля (перегляд фільму з обговоренням) і на ньому шукати однодумців; 

 Розмісити оголошення (простою і цікавою мовою) із набором 

людей до команди.  

 Відвідувати інші заходи, які співвідносяться із вашими цінностями і 

там шукати людей. 

          В усіх цих варіантах важливо розповісти та дати зрозуміти людям: хто 

ви, чого ви хочете, кого ви шукаєте і навіщо цим людям до вас долучатися. А 

це означає, що лідер має сам чітко усвідомлювати цілі та принципи, на основі 

яких буде функціонувати команда і досягатися поставлені цілі. 

         Останній пункт: «навіщо цим людям до вас долучатися» - це про 

мотивацію, яка є надзвичайно важливою в команді для усіх учасників. 

Чому? Бо рано чи пізно люди можуть виснажитися, емоційно вигоріти і 

задатися питанням «а навіщо це мені?». Люди, які є соціально активними чи 

не більше за інших можуть відчути на собі виснаженість, саме тому варто її 

передбачити, а для цього варто задати питання «а для чого це мені» на 

самому початку. Що це означає? Наприклад, починаєте ви соціальний проект 

командою із захисту прав для студентів. Задайте це питання собі, і кожен 

учасник вашої команди теж має сам собі задати це питання «а навіщо це 

мені?». Скоріше за все, перші відповіді будуть про захист прав студентів, 

розбудову демократії, створення суспільства у якому усім комфортно жити і  

так далі. Але це не про те, навіщо це вам 😊 Точніше, не лише це. Подумайте 

над тим: 

1) Яку роль я буду відігравати в проекті (або хочу відігравати), які 

функції буду виконувати тощо. 

2) Виходячи із першого пункту, подумайте, а що ж особисто вам 

дасть ця діяльність і виконання саме цих функцій. Наприклад, ви можете 

навчитися: 
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 Керуванням командою, 

 Делегуванню обов’язків та розподілу ролей, 

 Таймменеджменту, 

 Написанню проектів та веденню документації, 

 Підвищити комунікаційні навики, 

 Розширити соціальні зв’язки,  

 Комунікація із цікавими людьми, 

 Команда однодумців і так далі. 

    Якраз пункти із №2 і є тим, що вам дасть проект і навіщо це вам, адже 

ви відчуваєте, що не лише ви щось робите для інших, але й ви щось 

отримуєте від цього (навіть якщо це не про матеріальні речі). 

    Отже, лідерство передбачає постійну увагу до мотивів  діяльності 

людей, які працюють поруч. Одночасно варто вивчати і враховувати мотиви 

тих, на кого орієнтована діяльність команди, тих груп чиї інтереси 

представляє лідер і команда, ради захисту яких проводяться ті чи інші 

заходи, адвокаційні кампанії тощо.   

    Крім того, лідер має враховувати й інші особливості цільових груп та 

правильно визначати механізми комунікації, мобілізації, шляхи поширення 

інформації та отримання зворотного зв’язку.   

  Враховуючі глобальні виклики останніх років, зокрема карантинні 

обмеження, пов’язані з пандемією короновірусу, варто мати серед варіантів 

командної комунікації і цифрові варіанти. 

Серед яких: 

 

Інструменти для онлайн-обговорень: 

 Slack – slack.com/ 

 Miro – miro.com (віртуальна дошка для спільної роботи) 

 VideoAsk – www.videoask.com (інструмент для додаткових питань під час 

доповідей) 

https://slack.com/
https://miro.com/
http://www.videoask.com/
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Інструменти для онлайн-конференцій: 

 Zoom –  zoom.us 

 Microsoft Teams – teams.microsoft.com 

 Google Hangouts – hangouts.google.com 

 Twitch –  www.twitch.tv 

 Crowdcast – www.crowdcast.io 

Інструменти для управління задачами: 

 Asana – app.asana.com/ 

 Todoist – todoist.com/ 

 Trello – www.trello.com 

 Notion – www.notion.so 

 Worksection – worksection.com 

Інструменти для опитувань в онлайн: 

 Kahoot – kahoot.com 

 Poll Everywhere – www.polleverywhere.com 

 

1.3 Модель участь молоді 

Часто долучення молоді до прийняття певних рішень або організації 

певних заходів не є повноцінною «участю молоді».  

Термін «участь молоді» означає участь представників молоді у процесі 

ухвалення рішень, консультування та спільного прийняття рішень щодо 

розвитку молодіжної політики… Участь у демократичному житті будь-якого 

суспільства – щось більше, ніж просто голосування, балотування на виборах, 

хоча це все теж є важливими складовими. Участь та активне громадянство 

означають реальне володіння правом, засобами, простором, можливостями і, 

якщо необхідно, підтримкою щодо участі та впливу на прийняття рішень, а 

https://zoom.us/
https://teams.microsoft.com/start
https://hangouts.google.com/
https://www.twitch.tv/
https://www.crowdcast.io/
https://app.asana.com/
https://todoist.com/
http://www.trello.com/
http://www.notion.so/
http://worksection.com/
https://kahoot.com/
https://www.polleverywhere.com/
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також означає участь у різних заходах та процесах для побудови кращого 

суспільства»5.  

Це означає, що участь молоді – це не про: 

1) Долучення молоді до обговорення певного проекту або іншого 

заходу без права голосу. Тобто молодь є лише присутніми і ніяк не 

впливають на процес. 

2) Долучення молоді до команди із розподілом ролей, але по факту 

виходить, що ці  ролі не мають значимості – вони не впливають на процес, 

а є символічними. За таким принципом інколи створюють дорадчі ради за 

участю молоді або інші органи «участі» молоді.  

3) Молодь долучають до процесу реалізації чогось, «віддають» 

керівництво проектом, але по факту усією діяльністю керують дорослі люди. 

Цей перелік фіктивної участі молоді можна продовжити, але головним 

висновком має стати наступне: справжньою участю молоддю можна назвати 

процес під час якого усі учасники є рівноправними партнерами на усіх 

етапах: від обговорення до реалізації.  

     До того ж, така фіктивна участь не завжди є спеціально організованою, 

часто так відбувається через незнання, недовіру, погану комунікацію та 

відсутністю ініціативи або зацікавленості однієї зі сторін. Останній пункт є 

особливо важливим для розуміння, оскільки мається на увазі, що молодь і 

сама має ініціювати своє долучення до певних процесів, брати на себе 

відповідальність та разом із усіма впроваджувати справжній процес «участі 

молоді».  

Модель участі молоді у 2018 році було розроблено Міністерством 

молоді та спорту України у партнерстві з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) 

в Україні, яка передбачає національний, регіональний та місцевий рівень.  

                                                             

5 Навчальний посібник для тренерів у сфері підготовки молодіжних працівників / 

Мiнiстерство молоді та спорту України, Представництво ООН в Україні, Державний 

інститут сімейної та молодіжної політики/О. Мурашкевич, І. Сущенко, К. Савчук, О. 

Юрик – К.: ТОВ «Компанія ВАІТЕ», 2014. – С. 54 
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Ключові завдання на усіх трьох рівнях відрізняються масштабом, проте 

їх можна узагальнити наступним чином: 

• підвищити рівень участі молоді в управлінських процесах та 

ухваленні рішень;  

• донести думки та бачення молоді щодо основних питань, які її 

хвилюють;  

• захистити права молодих людей;  

• сприяти залученню молоді до здійснення моніторингу та адаптації 

молодіжної політики відповідно до реальних потреб молоді;  

• створити можливості щодо соціального ліфту та розвитку для молодої 

людини; 

 • створити умови відкритої двосторонньої комунікації між органами 

влади, органами місцевого самоврядування та молоддю. 

На нашу думку, останнє завдання є надзвичайно важливим, оскільки 

ефективною участю молоді є та, яка передбачає у свою чергу партнерство. 

Повертаючись до Резолюції 2050, де йдеться про участь, захист, 

попередження та  партнерство, варто зауважити, що ці всі цілі можна 

досягнути лише разом із усіма учасниками процесу (влада, громадські 

інституції і так далі). 

 

1.4 Форми участі молоді 

  Перш ніж перейти до розгляду основних форм участі молоді, варто 

зробити акцент на тому, що у кожної діяльності має бути чітка мета, яка і 

буде обумовлювати «участь».  

Однією з ключових ознак для класифікації участі молоді є мета 

діяльності:  

– метою мобілізації є залучення фінансових та інших ресурсів для 

розв’язання певної проблеми;  

– метою філантропії є надання допомоги тим, хто її потребує 

(волонтерство);  
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– метою посередництва є надання послуг, установлення і підтримка 

зв’язків, а також представницькі функції (наприклад молодіжний парламент);  

– метою соціальної солідарності є об’єднання активних молодих 

людей, які є водночас представниками цільової аудиторії, на яку спрямована 

діяльність (органи студентського самоврядування, об’єднання молодих 

інвалідів тощо);  

– метою зміни є зміна певної ситуації, поведінки або ставлення інших 

до якоїсь проблеми (участь в екологічних кампаніях, інформаційно-

просвітницька діяльність);  

– метою творення є висловлення свого “я” в колі інших (об’єднання за 

інтересами, наприклад клуби інтелектуальних ігор6.  

Узагальнити основні форми участі молоді можна наступним чином7  

Політичні: 
Консультативні 

та дорадчі: 
Громадські: Електронні Універсальні: 

голосування, 

участь у 

виборах, 

членство у 

політичній 

партії, раді 

при партії 

тощо. 

молодіжні ради, 

молодіжні 

парламенти, 

молодіжні 

форуми, 

комітети, 

консультації, 

наради, робочі 

групи тощо 

волонтерство, 

громадська 

робота, участь 

уНУО тощо 

збір і підпис 

звернень, 

петицій, 

обговорення 

та 

редагування 

документів 

тощо.  

демонстрації, 

пікети, 

кампанії, 

бойкоти, збори 

підписів тощо. 

 Більш детально про різні форми і можливості громадської участі, у 

т.ч з застосуванням сучасних інформаційних технологій пропонуємо 

почитати у  навчально-методичному посібнику  «Інструменти та механізми 

взаємодії влади і громадськості8.  

                                                             

6 Кіндрат Л. Р. Класифікаційна та видова структура основних форм участі молоді в 

публічному управлінні / Л. Р. Кіндрат., 2018. – (Збірник наукових праць НАДУ). С.149 
7 Навчальний посібник для тренерів у сфері підготовки молодіжних працівників / 

Мiнiстерство молоді та спорту України, Представництво ООН в Україні, Державний 

інститут сімейної та молодіжної політики/О. Мурашкевич, І. Сущенко, К. Савчук, О. 

Юрик – К.: ТОВ «Компанія ВАІТЕ», 2014. – 213 с. 
8 Лебідь А. Є., Назаров М. С. Інструменти та механізми взаємодії влади і громадськості: 

Навчально-методичний посібник / А. Є. Лебідь, М. С. Назаров. – Суми: Вид-во СумДУ, 

2021. – 92 с. – Електронний ресурс.- Режим доступу:  
https://ppst.sumdu.edu.ua/images/pdf/Instrumenty_ta_mehanizmy.pdf 

https://ppst.sumdu.edu.ua/images/pdf/Instrumenty_ta_mehanizmy.pdf
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Розділ 2. Молодіжне лідерство як ресурс миротворчості  

2.1. Риси портрету молодіжного лідера: що знаємо про мотиви, чинники 

активності, стереотипи 

 Важливість аналізу цього питання випливає з визнання необхідності 

залучення молоді до державотворчих процесів та її активної участі у 

вирішенні конфліктів. Чому сьогодні таке залучення є важливим? Чи є 

молодь сьогодні реально зацікавленою у такій участі і залученні?? Чи 

насправді реформи (децентралізація, освіта, медицина тощо), відповідають 

інтересам молоді? Чи можливий тут принцип: нічого для нас без нас?? Всі ці 

запитання і пошук відповідей на них продовжують вже підняту тему 

молодіжного лідерства, активної участі та залучення.   

Для детального і системного обговорення та пошуку механізмів, 

здатних стимулювати активність молоді, пропонується робоча гіпотеза: 

Молодь в Україні недостатньо залучена до процесів мирного врегулювання і 

розвитку громад, хоча в цьому існує сьогодні нагальна потреба.  

Практичне завдання. Вправа 1. Учасники поділяються на 2 групи, 

кожна з яких протягом 5 хвилин готується до обговорення, маючи окремі 

завдання. Одна група наводить та систематизує аргументи, які можна 

привести на підтвердження цієї гіпотези. Друга група наводить та 

систематизує  аргументи на її спростування. 

Надзвичайно важливим є готовність учасників/учасниць бачити весь 

спектр чинників - економічних, політичних, соціокультурних тощо, які 

можуть впливати і впливають на ситуацію з молодіжною участю і 

лідерством: від незначної кількості молоді у невеликих, особливо сільських 

громадах до існуючих стереотипів щодо пасивності нинішнього покоління та 

неможливості впливу на прийняття рішень, бажання усунутись, 

дистанціюватись від гострих питань та конфліктних ситуацій. 

Коротке обговорення завершуємо не лише більш аргументованим 

висновком, а й підтвердженням джерел, на які спирались доповідачі.  
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Адже важливим для будь якої критично мислячої людини є питання 

джерел об’єктивної, актуальної інформації. На яку інформацію 

спитаємось?Де ми шукаємо інформацію? Як перевіряємо? Як уберегтись від 

спотвореної і тенденційної інформації? Які є правила у використанні 

інформації? Хто може надати, підтвердити чи спростувати інформацію, 

необхідну для підготовки і прийняття рішень.   

Виходимо з того, що кожен громадянин, а молодіжний лідер – 

особливо, має знати основні принципи роботи з публічною інформацією. 

Основним документом, який визначає ці принципи є Закон України «Про 

доступ до публічної інформації»9, метою якого є забезпечення прозорості та 

відкритості суб'єктів владних повноважень і створення механізмів реалізації 

права кожного на доступ до публічної інформації. 

Інформація, яку громадянину зобов’язані надати:   

- Будь-яка публічна інформація, що знаходиться у їхньому володінні 

і яка не є інформацією з обмеженим доступом (конфіденційною, таємною, 

службовою) 

- Інформацію щодо використання бюджетних коштів  

- Інформацію, пов'язану з виконанням їхніх обов'язків  

- Інформацію щодо умов постачання товарів, послуг та цін на них  

         Закон визначає і розпорядників інформації:  

 Суб'єкти владних повноважень (органи державної влади, органи 

місцевого самоврядування). 

 Юридичні особи, що фінансуються з державного, місцевих 

бюджетів.  

 Особи, якщо вони виконують делеговані повноваження суб'єктів 

владних повноважень згідно із законом чи договором  

                                                             

9 Про доступ до публічної інформації : Закон України від 13 січня 2011  No 2939-VI // ВВР 

України,  2011. – No 32. 
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 Суб'єкти господарювання, які займають домінуюче становище на 

ринку або наділені спеціальними чи виключними правами, або є природними 

монополіями; 

 Суб'єкти господарювання, які володіють інформацією, що становить 

суспільний інтерес і є суспільно необхідною (про стан довкілля; про якість 

харчових продуктів і предметів побуту; про аварії, катастрофи, небезпечні 

природні явища та інші надзвичайні події, що сталися або можуть статися і 

загрожують здоров'ю та безпеці громадян тощо); 

Але на цьому етапі повертаємось до питання про важливість 

інформації і маємо визначити: яка саме інформація і для чого нам 

потрібна.  

Дуже часто люди, які живуть в об’єднаних громадах, не завжди мають 

достатньо інформації про те, як вона функціонує: як формується керівництво 

ОТГ і як люди можуть контролювати дії влади хто і як приймає і хто і як 

може приймати рішення?  хто утримує школу, дитячий садок  та медичні 

установи? як обирати і відкликати старосту і які документи, довідки він може 

дати? яку допомогу може отримати кожен від громади за потреби тощо. Крім 

того, нерідко навіть керівництво громади не завжди володіє детальною 

інформацією про те, які конкретні проблеми, потреби і особливості мають 

люди, які проживають в громаді. Особливо, якщо громада новостворена, 

якщо вона об’єднує не лише кілька близько розташованих сіл. А є й віддалені 

села, або коли до великого міста приєднались сільські ради, і ці території 

мають свої особливості, які теж мають бути враховані. За кожним із 

наведених прикладів стоять специфічні інтереси окремих груп людей, які 

вимагають свого врахування і потенційно можуть бути причинами 

конфліктів.  

Можна розглядати кілька найбільш поширених шляхів отримання 

інформації, яка може і повинна бути використана для прийняття виважених 

рішень. Це отримання офіційної інформації від органів влади та 
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спеціалізованих організацій/установ, а також аналіз відкритих даних та 

соціологічні дослідження.   

Практичне завдання. Вправа 2. Підготовка запитів на отримання 

офіційної (публічної)  інформації. 

Як варіант (в залежності від складу груп, з якими працюємо, 

конкретних потреб, можлива робота зі статистичними даними, з 

відкритими ресурсами, матеріалами ЗМІ. 

У додатку подані зразки запитів. Крім того, форму подання запиту на 

отримання публічної інформації можна отримати в електронному варіанті 

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0629-11) або через сайт «Доступ до 

правди» (https://dostup.pravda.com.ua/). 

Змістовна частина запиту на отримання інформації – в електронному 

чи друкованому (навіть рукописному) варіанті є довільною, проте має 

містити такі обов’язкові відомості:  

▪ ім'я та прізвище запитувача  (для фізичної особи) або офіційне  

найменування (для юридичної особи);  

▪ поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу 

зв'язку (телефону), якщо такий є; 

 ▪ загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст 

документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо.  

Чим чіткіше буде сформовано запит, тим конкретнішу 

інформацію-відповідь отримає запитувач. Тим більше, що строки розгляду 

запитів та підготовки розпорядником такої інформації завжди обмежені. 

Розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не 

пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У випадку некоректного 

звернення (невірно вказаний розпорядник, тобто не той структурний 

підрозділ чи не той рівень підпорядкування), не досить чіткого 

формулювання предмету запиту або, наприклад, періоду звітності тощо у 

встановлені строки запитувач отримає лише офіційну відповідь про те, що 
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інформація не може бути надана, оскільки… або ж з пропозицією звернутись 

до іншого розпорядника.  

Сьогодні Україна переживає процеси реформування у багатьох 

сферах, і успішність реформ багато в чому залежить від ефективного 

лідерства на кожному з етапів і рівнів реформ. Проте таке лідерство є 

рідкістю. Тим більше – на рівні окремих громад, де відчувається кадровий 

голод, нестача людей з новими ідеями і здатних втілити їх в конкретні 

справи.  А тим більше не вистачає лідерів, здатних об’єднати навколо 

реальних, дуже конкретних і орієнтованих на розвиток громади справ. Це 

надзвичайно складна справа, особливо у країні з такими вкоріненими 

традиціями обов’язкового протистояння і протиставлення, політизації всіх 

процесів і постійної боротьби  за право бути єдиними, хто «правильно 

бачить» і  «справедливо вирішує».  Молодим  і активним громадянам, які 

виросли поза межами комуністичних, «совкових» традицій, не лише важко 

сприймати такі параметри громадянської участі і активності, а й насправді 

важко «пробитись» і реалізувати власні лідерські якості  у середовищі, яке не 

завжди визнає партнерство і цивілізовану конкуренцію  як базові принципи, 

не визнає нового досвіду, відмінного від  звичних стандартів політичної 

поведінки.  

Практичне завдання. Вправа 3. Процеси реформування на всіх 

рівнях вимагають відходу від стереотипів та формування нових, 

нестандартних рішень, притаманних молодому поколінню. Які чинники 

стримують сьогодні  активність молоді? Чи є реальні можливості доступу 

прийняття рішень на місцевому та національному рівнях? (повертаємось до 

вже обговореного матеріалу з залученням важливих інструментів: звідки 

знаємо про мотиви?? про обмеження?? І т.д. Тобто, є багато процесів, 

чинників, які вимагають вивчення та аналізу. Крім того, самі жителі громад – 

великих і маленьких – не завжди готові визнати лідерство молодої людини. 

Чому? Що є стримуючими чинниками? 
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          Практичне завдання. Вправа 4. «Зацікавлені сторони». 

Сформовані з учасники/учасниць групи  пропонують ідею/проект, для 

реалізації якої  мають сформувати команду сторонників. Фокус завдання 

полягає у вивченні реальної зацікавленості цих людей –  які групи можуть 

підтримати цей проект, що їх об’єднує, що викликає конфліктні ситуації, що 

може змотивувати. Кожен з аргументів має бути підтвердженим конкретною 

інформацією (на даному етапі – гіпотезою, де її можна взяти, як перевірити 

тощо).  

Таким чином, підводимо до висновку про важливість актуальної і 

достовірної інформації і про те, наскільки важливо таку інформацію 

отримати саме «з перших рук», від самих жителів громади. І це важливо не 

тільки як джерело інформації, а й як безпосередня комунікація, що сприяє 

становленню громади, усвідомленню спільних інтересів, завдань, 

формуванню спільних цілей, політики… 

 

2. 2. Моніторинг миротворчого процесу. Робота в громаді. Якісні та 

кількісні методи досліджень 

В енциклопедіях моніторинг (укр. спостереження) визначається як 

система постійного спостереження за явищами і процесами, що проходять в 

навколишньому середовищі і суспільстві, результати якого служать для 

обґрунтування управлінських рішень по забезпеченню безпеки людей та 

об'єктів економіки10. Для нас у цьому визначенні важливими є дві складові : 

 Систематичність, повторюваність  процесу вивчення ситуації; 

 Спрямованість отриманих результатів на забезпечення якісних 

управлінських рішень.  

                                                             

10 Моніторинг // Юридична енциклопедія : [у 6 т.] / ред. кол. Ю. С. Шемшученко (відп. 

ред.) [та ін.]. — К. : Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 2001. — Т. 3 : К — М. — 

792 с. — ISBN 966-7492-03-6. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://leksika.com.ua/12110725/legal/monitoring
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F_(%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BC%D1%88%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0:%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9667492036
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 І якщо ми говоримо про моніторинг і організуємо процес постійного 

збору інформації, маємо розуміти, що не сама інформація і володіння нею є 

самоціллю для молодіжного лідера. Важливо те, які рішення будуть 

підготовлені і прийняті на основі цієї інформації. Або ж які неправильні, 

несправедливі або необґрунтовані рішення не будуть прийняті завдяки 

аргументам, вибудуваним на основі отриманої в ході моніторингу 

інформації. Або як та чи інша інформація зможе вчасно утримати окремі 

групи від певних провокативних дій, небажаного загострення конфлікту 

тощо.   

Особливістю цього етапу роботи полягає у його орієнтації на набуття 

учасниками/учасницями мінімально необхідних навичок проведення 

соціологічних досліджень. Іншими словами, будуть описані особливості 

таких досліджень і відпрацьовані конкретні завдання, орієнтовані на 

проведення ними «польового» етапу робіт по збору інформації для 

формування комплексного портрету молодого лідера, включаючи 

рекомендацій для ОМС щодо підвищення активності молоді у процесах 

підготовки та прийняття рішень та врегулюванні конфліктів на рівні 

територіальних громад. 

Методи збирання соціологічної інформації (стратегії) поділяються на 

кількісні та якісні. І мова йде не про те, що кількісні методи не 

забезпечують необхідної якості,достовірності. Мова про загальну кількість 

людей, від яких отримуємо інформацію (тобто, рівень масовості) і про форми 

роботи, які забезпечують більший ри менший рівень проникнення у глибину 

проблематики.  

Кількісні методи полягають у вимірюванні та розрахунку 

математичних залежностей (кореляцій), і до них відносяться: метод аналізу 

документів (в тому числі – контент-аналіз), анкетування, тестування, 

соціометрія та експеримент.  
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Найпоширенішим є усне (у т.ч. телефонне) або письмове (у т.ч. через 

електронні засоби) опитування за допомогою анкети, тобто – анкетування. 

Воно проводиться за коротким списком запитань (інакше опитувані 

втомляться і будуть відповідати нещиро), які стосуються лише загальних 

настроїв та преференцій. Зазвичай анкета – анонімна і її результати 

використовуються в узагальненому вигляді.  

Окремим видом анкетування є експертне опитування, яке 

застосовується при дослідженні питань, які відомі не всім, а лише фахівцям, 

або які взагалі важко операціоналізувати (скажімо, «Чи блищали очі у 

людини, коли вона виступала?») і тому варто покладатися на враження 

свідків.  

Що важливо:  

- підготовча робота, правильна робоча гіпотеза та категоризація 

опитуваних; 

- якісний інструментарій – анкета; 

- правильний розрахунок вибірки і дотримання  її  параметрів в ході 

самого опитування; 

- коректна обробка і грамотний підрахунок даних та  їх інтерпретація. 

 Насправді це досить складна робота, але можна вважати, що 

опитування - це найточніший і найефективніший інструмент вивчення та 

прогнозування людської поведінки.  

Основні вимоги до складання соціологічної анкети такі: 

а) валідність анкети (відповідність усього комплексу питань меті 

дослідження)); 

б) операціоналізація термінів дослідження, відхід від абстрактних 

понять і тверджень; 

в) односкладовість запитань (без будь-яких умовних і складнопідрядних 

речень,  та їх миттєва зрозумілість; 
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г) всеохопність відповідей (потрібно дати всі можливі варіанти вибору, 

Зрештою, щира відповідь – це відповідь миттєва, - по відчуттям, а не по 

роздумам); 

д) нетенденційність запитань (не використовувати навідні запитання, бо 

це суперечить принципу безоціночності); 

е) неочевидність наміру запитань ); 

є) категоризація опитуваних має проводитися за ознаками, що справді 

впливають на вибір ними відповідей (шукати чинники, що визначають 

поведінку досліджуваних); 

ж) категоризація опитуваних на групи із різними системами цінностей 

(адже відмінність їх відповідей і дій породжується тим, що вони належать до 

груп із різними цінностями). 

А якщо лідеру, керівнику треба оцінити неформальну структуру групи, 

її згуртованість та статус у ній кожного її члена, то найкращим методом для 

цього є соціометрія. Цей метод полягає в опитуванні членів групи за 

стандартним набором питань, який дозволяє, зокрема, визначити і тип 

лідерства: діловий, інтелектуальний, розважальний, емоційно-

надихальний, комунікаційний тощо).  Може у групі бути декілька фракцій із 

спокійними або із ворожими відносинами, можуть бути ізольовані члени 

групи, - і все це (й багато іншого) дозволяє виявити соціометрія. 

На відміну від кількісних методів дослідження, що традиційно дають 

відповідь на запитання «Хто..?» і «Скільки..?», - якісні методи, і серед них – 

фокус-група та інтерв’ю дають відповіді на питання «Як саме..?» і «Чому 

так..?», тобто висвітлюють глибші, мотиваційні аспекти досліджуваної 

проблеми, Ці методи орієнтовані не на кількісний підрахунок розподілу 

думок у групі, а на самостійний опис людьми своїх почуттів, особливостей і 

мотивів власної поведінки. Соціологічне інтерв’ю відрізняється від 

анкетування тим, що воно обов’язково усне (оскільки дослідника цікавить 
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жива й безпосередня реакція опитуваного), не масове, а індивідуальне, 

проводиться не з пересічними працівниками чи жителями, а з тими, хто має 

специфічний досвід, є фахівцем, експертом у тій чи іншій сфері.  А  головне – 

таке інтерв’ю стосується не загальних настроїв та преференцій, але 

конкретних деталей організації та управління даною сферою, 

стимулювання роботи та проблем, із якими стикається лідер, експерт,  

Якщо анкета масового опитування зазвичай порівняно коротка, 

лаконічна, то у такому опитувальнику може бути і 100 запитань і переважно 

– відкритих, без готових варіантів відповіді. щоб стимулювати 

опитуваного розповісти те, що є новим, особливим, що не передбачалось.   

Теоретично саме таким, підготовленим і стимулюючим живу реакцію та 

відвертість, має бути і журналістське інтерв’ю, хоча в Україні чомусь ми 

його майже не бачимо. 

Фокус-група теж є різновидом інтерв’ю, нова інформація в якому 

досягається через групову дискусію, тобто зіткнення і взаємостимулювання 

думок, Відомі переваги цього методу, адже у груповому обговоренні 

респондент включений у спілкування із собі подібними (до яких він 

мимоволі відчуває довіру), і тому психологічні бар'єри, що зазвичай 

розділяють інтерв'юера та респондента у соціологічному опитуванні або в 

індивідуальному інтерв'ю, здебільшого знімаються, а емоційні реакції стають 

більш помітними. Учасників фокус-групи «фокусують» на питаннях, що 

цікавлять дослідників, із метою отримати неочевидну навіть для самого 

учасника або приховану від інших інформацію.  

   Проведення фокус-групи має відбуватись у приміщенні, що спеціально 

обладнане інформаційними, агітаційними або рекламними матеріалами 

(наочними або роздатковими) та налаштовує на обговорення потрібних тем. 

Фокус-група зазвичай триває півтори-дві години, тобто не довше того часу, 

поки зберігається дискусійний настрій і мотивація для зацікавленого та 

щирого (по можливості) обговорення. 
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Практичні вправи:  

Робота у групах. Формування базових варіантів інструментарію для 

кількісних досліджень.   

Робота в групах. Провести аналіз наявних місцевих програм у сфері 

підтримки молоді та молодіжних ініціатив на рівні територіальних громад 

різного типу (сільських, селищних, міських) включаючи підхід  “Гендерний 

аналіз плюс”, що дозволить сформувати у учасників проекту навички 

гендерного аналізу. 
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Додатки 

Додаток 1 

                                                                      до наказу Центрального 

                                                               міжрегіонального управління   

      Міністерства юстиції (м. Київ) 

____________№____________ 

 

 

ФОРМА  

для подання запиту на отримання публічної інформації  

від фізичної особи в письмовому вигляді  

 

Розпорядник інформації                                                  Центральне міжрегіональне управління 

                                                                 Міністерства юстиції (м. Київ) 

                                                                                           

 

ЗАПИТ 

на отримання публічної інформації 

Прізвище, ім'я та по батькові,                                 

поштова адреса, адреса                                          

електронної пошти, номер                                       

телефону запитувача              

 

 

 

Вид, назва, реквізити, зміст                                   

документа, що запитується     

 

 

або  

Загальний опис інформації, що 

запитується                      

 

(Загальний опис необхідної 

інформації)     

Прошу надати відповідь у визначений законом термін. Відповідь   

надати:                                                                            

Поштою 

 

 

(Вказати поштову адресу)        

Факсом                           (Вказати номер факсу)           

Електронною поштою               (Вказати e-mail)                

 

Необхідне підкреслити 

 

Контактний телефон запитувача  

Дата запису, підпису  
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                                                                                                        Додаток 2 

Зразок 

 

Розпорядник інформації:  Сумський обласний центр зайнятості 

 

Запитувач: 

Сумський державний університет  

Координаційний центр гуманітарної політики  

 вул. Римського-Корсакова, 2. Тел. (0542) 64-12-13, 

 

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ 

Прошу відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» 

надати статистичні дані щодо: 

1) кількості населення, які отримують соціальну допомогу (за видами соціальної 

допомоги: наприклад, ВПО, інвалідність, ветерани АТО, малозабезпечені, допомога по 

безробіттю, діти, позбавлені батьківського піклування, субсидії, тощо) у розрізі статті за 

період з 2015 по 2019 роки в Сумській ОТГ, Конотопській ОТГ, Шосткінській ОТГ, 

Путивльській ОТГ, Буринській ОТГ, Білопільській ОТГ, м. Глухів. 

2) кількості зайнятого населення (за сферами, наприклад: промисловість, освіта, 

торгівля, сільське господарство, службовці (органи влади, місцеве самоврядування, 

працівники комунальних установ) тощо) у розрізі статті за період з 2015 по 2019 роки в 

Сумській ОТГ, Конотопській ОТГ, Шосткінській ОТГ, Путивльській ОТГ, Буринській 

ОТГ, Білопільській ОТГ, м. Глухів. 

3) рівня безробіття у розрізі статті за період з 2015 по 2019 роки в Сумській ОТГ, 

Конотопській ОТГ, Шосткінській ОТГ, Путивльській ОТГ, Буринській ОТГ, 

Білопільській ОТГ, м. Глухів. 

4) освітнього та професійного рівня працездатного населення у розрізі статті за 

період з 2015 по 2019 роки в Сумській ОТГ, Конотопській ОТГ, Шосткінській ОТГ, 

Путивльській ОТГ, Буринській ОТГ, Білопільській ОТГ, м. Глухів. 

5)  рівня міграції населення (в тому числі трудової) у розрізі статті та віку за період з 

2015 по 2019 роки в Сумській ОТГ, Конотопській ОТГ, Шосткінській ОТГ, Путивльській 

ОТГ, Буринській ОТГ, Білопільській ОТГ, м. Глухів. 

Запитувану інформацію прошу надати у визначений Законом строк 7 днів. 

Електронною поштою …………………..@gmail.com 

 

Керівник КЦГП           ………. (імя, прізвище)  

31.01.2020 р.  


