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Український політичний узвар: відповідальність інтелектуалів - 
які теорії впливають на суспільство? 

 
Дата – п’ятниця, 21.06.2019   
Час: 15:00 – 18:00 

Місце проведення: ІФ НАНУ, м. Київ, вул. Трехсвятительська 4, аудиторія 421 

(поруч м. Майдан Незалежності) 
 
Формат «Узвару»: колоквіум, який включатиме сесію мозкового штурму та 
групову дискусію, де також буде запропонований узвар та пироги.  
Захід присвячується пам’яті професора політичних наук Олени В. Лазоренко, 
керівниці Консультативної групи ГО «Жіноча Професійна Ліга»  [Профіль у Вікипедії]    
 
Методологіє третього «Узвару» є «Мозковий шторм» (англ. brainstorming). Це 
популярний метод висування ідей у процесі розв'язування різного роду проблем, 
сеанси якого стимулюють творче мислення. Етапи та технологія мозкового шторму: 
(1) вступ, (2) генерація ідей, (3)аналіз, (4) ранжування, (5) відбір. 
 
Етап 1.Вступ до сесії 
1.1.Поточний стан і цілі мозкового штурму.  

Згідно з думкою багатьох інтелектуалів, сучасний стан суспільства в 

України характеризуються низьким рівнем критичності мислення його 

громадян (на жаль, цей тренд спостерігається не тільки в Україні). Одним з 

чинників, який на це впливає, є незадовільне розуміння, а тим паче використання, 

багатьох наукових концепцій в соціально-політичному дискурсі. Для того, щоб 

зробити свій внесок у сприяння виправлення такого стану речей, планується 

подальша просвітницька діяльність у форматі коротких есе, інфографіки та  

вікторини з залученням різних сторін і донорів. Щоб визначитися з тематикою цієї 

роботи і проводиться наступна сесія.  

Цілі мозкового штурму- визначити, на думку учасників заходу, які політичні, 

економічні, філософські, правові, міждисциплінарні теорії, впливають або 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0


будуть впливати на життя українського суспільства. Це може бути як влив, що 

сприяє розвитку суспільства, так і його стагнації, або деградації.  

Рамкові обмеження такого впливу – останні 20 років (тобто період з 2000-х років і на 

майбутнє).  

 
1.2.Часові рамки для виступів і правила сесії:  
а) включають відсутність критики і якихось суджень щодо пропонованих ідей під час 
сесії  «генерація ідей» 
б)кожен учасник\ця колоквіуму буде мати можливість і заохочується до виступу – 
максимум 5 хвилин під час сесії  «генерація ідей», а також бере участь у подальших 
етапах сесії 
в)ключові ідеї фіксують на листах фліп-чарта репортером під номерами і на картках 
самими учасниками 
 
Етап 2. Генерація ідей 
Залучається кожний учасник в процес через почергові виступи (до 5 хвилин) з 1-2-
3-4 теоріями. 
Алгоритм виступу: а) назва теорії (якщо є автори теорії, то ім’я прізвище).   
б)коротко на прикладі, чому саме вона має вплив або буде мати на українське 
суспільство; В) посилання\джерела, де є нормативний виклад цієї теорії (бажано 
вказати під час реєстрації на «Узвар» для участі в онлайн формі або принести з 
собою на окремому аркуші). 
 
Наприклад, А) «Теорія систем»  Толкотта  Парсонса та Ніклоса Лумана  
Б) В 2004 р. у період Помаранчевої революції під час судового розгляду про 
запровадження повторного другого туру під час виборів Президента України, 
стороні заявника вдалося довести «системний підхід» у порушеннях виборчого 
законодавства. Після цього майже скрізь, коли хочуть, наприклад, дошкулити щодо 
здійснення якихось соціальних дій \або аналізу, використовують твердження про 
відсутність «системного підходу», часто-густо не розуміючи зміст та обмеження 
застосування даного підходу.  
В) В. Танчер. Парсонс Талкотт // Політична енциклопедія. Редкол.: Ю. Левенець , 
Ю. Шаповал та ін. — К.: Парламентське видавництво, 2011. — с.541, Парсонс, 
Талкотт // Філософський енциклопедичний словник / В. І. Шинкарук та ін.— Київ : 
Абрис, 2002. — С. 468 
Луман Н. Власть / Пер. с нем. А. Ю. Антоновского. М.: Праксис, 2001; Луман Н. 
Общество общества: Т. 4: Дифференциация. М.: Логос, 2006. 
Філософський енциклопедичний словник / В. І. Шинкарук та ін.— Київ : Абрис, 
2002. http://shron1.chtyvo.org.ua/Shynkaruk_Volodymyr/Filosofskyi_entsyklopedychnyi
_slovnyk.pdf 
 
Етап 3. Аналіз 
Самостійна оцінка варіантів  теорій учасниками (2 -3 хвилини)  , групова 
дискусія з коментарями  та обговоренням (15-20 хвилин) , вибір 
декількох (7 -10 ) кращих варіантів із зазначенням їх переваг \ недоліків 
для використання у майбутньому просвітницькому проекті .  
 
Етап 4.  Ранжування  
Індивідуальні презентації кращих відібраних варіантів теорій і їх 
колективне ранжування  . Для ранжування - прохання  кожного учасника 
групи поставити позначку поряд з їх трьома основними теоріями (не обов’язково 
своїми), а потім розрахувати результати. 

http://shron1.chtyvo.org.ua/Shynkaruk_Volodymyr/Filosofskyi_entsyklopedychnyi_slovnyk.pdf
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%BA_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%86%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://shron1.chtyvo.org.ua/Shynkaruk_Volodymyr/Filosofskyi_entsyklopedychnyi_slovnyk.pdf
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%BA_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%86%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://shron1.chtyvo.org.ua/Shynkaruk_Volodymyr/Filosofskyi_entsyklopedychnyi_slovnyk.pdf
http://shron1.chtyvo.org.ua/Shynkaruk_Volodymyr/Filosofskyi_entsyklopedychnyi_slovnyk.pdf


 
 
Критерії оцінки кінцевого результату з відбору теорій   

 Великий вплив на суспільство Сумнівний вплив на 
суспільство 

Буде легко 
підготувати есе, 
інфнографіку та 
вікторину по цій 
теорії 

Пріоритетні для розгляду  

Потребує багато 
ресурсів для 
підготовки есе, 
інфнографіки та 
вікторини 

 

 Концепції, від розгляду 
яких, має сенс 
відмовитися 

 
Етап 5. Кінцевий відбір теорій 
Список учасникам для ознайомлення буде розісланий по е-пошті та поставлений 
онлайн, щоб вони могли далі аналізувати його і пропонувати нові рішення. Також 
він буде розміщений на Фейсбук з проханням до  окремих людей розміщувати свої 
коментарі по кожній ідеї протягом декількох днів. 
 
 
Історія заходів Український політичний Узвар:  
Другий «Український політичний Узвар» 2017. Короткий звіт: «Український 
політичний узвар: Про майбутнє України і шляхи вперед» 
http://lpw.org.ua/ua/news/?pid=674 
 
Перший "Узвар": політичні ризики , що стоять перед мікро- та малим 
бізнесом в Україні- 2015 http://lpw.org.ua/ua/announces/?pid=650 
 
 
На кого розрахований захід?  Експерти, вчені, викладачі, бізнесмени, керівники 
НУО,  хто зацікавлений в цій темі. 
Умови участі: безкоштовна участь, за умови попередньої реєстрації у зв’язку з 
обмеженою кількістю місць.  

Запрошення експертів до участі в колоквіумі 21.06.19 
Реєстрація: Для реєстрації необхідно заповнити електронну форму заявки до 
18.06.2019 он-лайн.  
Форма Заявки знаходиться  в Інтернеті за адресою: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeb1rYC5F_y3bZMJXsuUxl7iIWv099x8mz7
i8KZeKQf1-YhPg/viewform 
 
З питаннями пишіть на адресу на електронну адресу communitylpw@gmail.com 
 
ФБ анонс тут буде стояти https://www.facebook.com/LPWUA/ 

http://lpw.org.ua/ua/news/?pid=674
http://lpw.org.ua/ua/announces/?pid=650
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeb1rYC5F_y3bZMJXsuUxl7iIWv099x8mz7i8KZeKQf1-YhPg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeb1rYC5F_y3bZMJXsuUxl7iIWv099x8mz7i8KZeKQf1-YhPg/viewform
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