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ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ ЯК ПРОЦЕС ПУБЛІЧНОГО 

АДМІНІСТРУВАННЯ 

 

Сьогодні, не дивлячись на військовий стан, Україна переживає процес 

глобалізації та цифровізації, а слово «цифровий» вже кілька років у всіх на 

вустах. Цей неологізм, який увійшов в українську мову лише кілька років тому, 

є транслітерацією англійського слова «digitalization» – що означає спрощену 

форму більш точного терміну «цифрова трансформація», прояв глобальної 

цифрової революції [1]. Згідно з українським законодавством, оцифровка - 

електронні цифрові пристрої, засоби, системи, які насичують фізичний світ та 

налагоджують обмін електронними комунікаціями між ними, що, по суті, 

уможливлює інтегровану взаємодію віртуального та фізичного, тобто створення 

кібер-фізичного простору. 

Цифрова трансформація стимулює політичну активність молодих людей. 

Інструменти електронної демократії підвищують участь громадян у прийнятті 

рішень. Криза Covid-19 показала, наскільки важливі цифрові технології для 

нашої економіки та повсякденного життя. Під час цієї кризи люди зробили 

величезний цифровий стрибок, перемістивши свою роботу, навчання та 

соціальне життя в Інтернет. Але Lockdown також виявив прогалини в нашій 

цифровій інфраструктурі. [8] 

У  2019 році був представлений експериментальний проект «Держава у 

смартфоні». Одним із головних завдань проекту є запровадження цифрових 

технологій у системи державного управління та надання державних послуг. 

Однак успішна реалізація плану буде можлива лише за умови досягнення 

консенсусу щодо стратегічних цілей, які визначають суспільно обрану модель 

соціально-економічного розвитку, засновану на фундаментальному розумінні 

ролі, завдань та функцій держави в умовах цифрової економіки.  

Цифрова трасформація в Україні є величезним інвестиційним ресурсом, 

оскільки дає можливість людям звільнити години, що витрачаються на черги, 

заповнення документів, перевірку реєстрацій, сертифікатів. Прем’єр-міністр 

України Денис Шмигаль зазначив, що використання цифрових технологій має 

багато переваг. «Цифровізація – це створення високої доданої вартості для 

держави, підвищення ефективності економіки та бізнесу. Всі ці заходи стануть 

геополітичною перевагою України» [1].  
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Стратегічною метою цифрової трансформації публічного управління має 

стати не лише поетапне впровадження технологій для покращення діяльності 

органів управління, а й якість публічного управління для ефективного реалізації 

національних проектів та забезпечення сталого зростання та 

конкурентоспроможності економіки України. Процес цифровізації публічного 

управління визначається міжнародно-правовими нормами та регулюється 

вимогами законодавства України відповідно до цілей національної політики 

розвитку та успішного використання ефективних електронних технологій та 

використання інформаційних ресурсів. У цьому контексті слід звернути увагу на 

спеціальні положення Хартії ЄС, які підтверджують міжнародне право щодо 

поширення інформації без втручання органів державної влади [4]. 

Як приклад побудови цифрового уряду варто звернути увагу на 

Європейський план про розвиток електронного уряду на 2016-2020 роки [2]. 

Програма спрямована на впровадження інноваційних соціальних технологій, що 

охоплюють усі технологічні галузі та ґрунтуються на розвитку 

інтероперабельності [5]. Крім того, Україна приєдналася до програми 

Європейської комісії ISA Programmе, що підтримує розвиток цифрових рішень, 

які дозволяють державним установам надавати європейському бізнесу та 

громадянам високоякісні електронні послуги за допомогою спільних принципів, 

стандартів та сумісних систем [3]. 

 Основні відмінності програми полягають в тому, що:  

– Нові мобільні послуги покращують якість життя, спрощуючи взаємодію між 

громадянами; 

– Постійно доступні ІТ-послуги залучають нові компанії та сприяють місцевій 

економіці; 

– Вбудований інтелект покращує безпеку даних [7 , 8]. 

Цифрова платформа публічного адміністрування – це сукупність 

інформаційних технологій як основи обміну інформацією, яка в процесі надання 

державних послуг може справляти синергетичний вплив на порядок, обробку та 

використання інформаційних ресурсів за допомогою сучасних електронних 

засобів. 

Дивлячись на специфіку публічного адміністрування можна виділити такі 

цифрові платформи: 

– Корпоративні платформи; 

– Промислово-технологічні платформи; 

– Інструментальні платформи; 

– Інфраструктурні електронно-цифрові платформи; 

– Прикладні платформи . 
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Отже, оцифрування державного управління є одним із найефективніших 

механізмів удосконалення процесу надання державних послуг та контролю за 

цим процесом. Україна впевнено йде в ногу зі світом, щодня впроваджуючи 

інноваційну технологічну політику, засновану на розробці та використанні 

різноманітних цифрових систем, виводячи процес націотворення на новий 

сучасний рівень. Послуги державного управління розвиваються щодня, і 

найближчим часом в Україні буде завершено створення єдиного, добре 

функціонуючого та ефективного електронного цифрового простору, який 

забезпечить упорядковану державно-приватну співпрацю. 
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ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ  

В УКРАЇНІ 

 

В умовах сучасних геополітичних викликів перед Україною постало 

питання збереження власної національної, громадянської та культурної 

ідентичності. Мова йдеться як про глобалізаційні процеси, які зачепили Україну, 

так і про російську агресію. У цьому контексті важливо визначити основні 

загрози перед українською етнічністю, зокрема щодо її самовизначення. 

Російська агресія, яка в інформаційному полі розпочалася ще у перші роки 

незалежності України, а її наслідками стало формування серед більшості жителів 

Донбасу і Криму проросійсько налаштованих настроїв і зміну власної етнічної і 

громадянської ідентичності на російську. Крім того, це зумовило формування 

нової гібридної ідентичності «житель Донбасу», на основі маргіналізованої 

частки суспільства. Таким чином, в умовах російсько-української війни, ця 

тематика актуалізується у зв’язку з необхідністю пошуку шляхів інтеграції 

українського суспільства та протистояння російській військовій та 

інформаційній агресії. 

Ідентичність нації – цивілізаційний бренд, соціокультурна ніша країни, 

визначальна засада зовнішньої та внутрішньої політики держави. Домінуюча 

ідентичність дає назву країні (державі), наповнює сенсом її життя. Змістом 

домінуючої ідентичності є самоототожнення людини з певною спільнотою, її 

цінностями, історією, територією, культурою, державними та правовими 

інституціями, що є визначальним чинником реалізації та захисту внутрішніх і 

зовнішніх інтересів особистості. Головною метою формування домінуючої 

ідентичності особистості є досягнення психологічного усвідомлення нею 

спільності долі всіх членів нації, незалежно від їхнього етнічного походження, 

формування почуття відповідальності індивідів за існування та розвиток нації, 

готовності захищати її свободу та незалежність [1]. 

Національна ідентичність не є вродженою рисою і вона є за своєю суттю 

соціальним конструктом. Національна ідентичність людини випливає 

безпосередньо з присутності елементів із «спільних точок» у повсякденному 

житті людей: національних символів, кольорів, історії нації, кровних зв'язків, 

культури, музики, кухні, радіо, телебачення тощо. Під різними соціальними 

впливами люди включають національну ідентичність у свою особисту 

ідентичність, приймаючи переконання, цінності, припущення та очікування, які 

відповідають національній ідентичності. Люди з ідентифікацією їх нації 

розглядають національні переконання і цінності, особистісно значущим, і 

транслюють ці переконання і цінності в повсякденній практиці. 
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Процес становлення загальноукраїнської ідентичності визначається 

історією формування українства, схему якого М. Грушевський визначив так: 

Київська Русь була не спільною державою східних слов’ян, а українською, 

спадкоємцем її була Галицько-Волинська держава. Після литовського й 

польського панування на українських землях українці відновили свою державу 

вперше за Хмельницького, а опісля – в Українській Народній Республіці 1917 р. 

Назва ж «українська нація», за свідченням Ю. Липи, вперше була вжита за часів 

Б. Хмельницького [2]. Для порівняння: як вважає П. Сорокін, «Русская нация в 

указанном смысле (як поліетнічне утворення) возникла как нация с момента 

образования Русского (Киевского или Варяжского) государства в середине IX 

столетия» [3]. 

Саме дякуючи перемогам гетьмана в національно-визвольній війні 1648–

1654 рр., а ще раніше існуванню Запорізької Січі, українська культурна 

ідентичність стала визнаним і вагомим чинником політичної історії Європи. 

Однак укладений 1654 р. у м. Переяславі договір з Росією надовго загальмував 

національне самовизначення українського народу. Андрусівські угоди 1667 р., 

які Москва уклала з Варшавою, поділили українські землі між Польщею та 

Московією: Правобережжя відійшло до Речі Посполитої, а Лівобережжя з 

Києвом – до Московського царства. Історично Україна як форпост європейської 

цивілізації на Сході, що стримував тюрксько-ісламський натиск на Європу, мала 

всі передумови формування нації європейського зразка. Проте Петро І і його 

наступники розірвали природні процеси взаємозв’язків Східної України з 

європейським світом, що негативно позначилося на становленні нації, бо її 

самобутні культурні структури силоміць прив’язувалися до великоросійської 

«трійки» (православ’я – самодержавство – народність), що була підґрунтям 

імперської міфології, а отже, не могла слугувати світоглядною парадигмою 

української національної ідеї. Східна Україна відтоді перетворювалася на 

територію з переважним розселенням українців, тобто на Україну територіальну 

й демографічну, а не політичну та соціокультурну[1]. 

З цього часу українська ідентичність існувала головним чином як спосіб 

буття нижчих (переважно сільських) верств населення – їхньої мови, звичаїв, 

обрядів тощо, набираючи інколи й більш рефлексованих форм (наприклад, гасла 

та вимоги національно-визвольних рухів, шедеври духовної творчості кращих її 

представників, з-поміж яких найбільш знаковими постатями є Леся Українка та 

Тарас Шевченко). У цілому українство в цей період формується в парадигмі так 

званої етнічної нації. 

Революційні процеси в лютому й жовтні 1917 р. зруйнували монархію та 

Російську імперію. Перед Україною відкрилася перспектива формування власної 

нації з власною громадянською та політичною ідентичністю. Першими кроками 
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було утворення на хвилі революційних подій у Києві 1917 р. Центральної Ради 

(представницького органу широких прошарків населення), яка проголосила 

автономію України й заснувала Українську Народну Республіку. 22 січня 1918 р. 

було проголошено незалежність держави [1]. 

30-ті роки стали найбільш трагічними в історії українства. П. Постишев, 

який від 1933 р. очолив КП(б)У, оголосив будь-яке підкреслювання національної 

специфіки виявом небажання підпорядковуватися всесоюзним інтересам. 

Українізація розцінювалася ним як культурна контрреволюція, націлена на 

ізоляцію українських робітників від благотворного впливу російської культури. 

Тому наприкінці 20-х - початку 30-х років українізація згорталася й 

переслідувалася. Ліквідовувалися масові громадські організації, утворювалися 

спілки літераторів, художників, архітекторів та інших під суворим керівництвом 

і контролем партійних органів. Їх наслідком стали розстріли, заслання на 

Соловки. Знищення української національної еліти, насильницька колективізація 

села, масові переселення так званих куркулів, спровокований голод 1932- 1933 

рр. не тільки значно загальмували формування соціокультурної спорідненості 

українства, але й нанесли нищівний удар генофонду нації, який ще більше 

посилили наслідки Другої світової війни. Але її результатом було й те, що 

вперше більшість українських етнічних земель об’єдналася у складі Української 

Радянської Соціалістичної Республіки [1]. 

Визначальним пріоритетом зміцнення української ідентичності та 

консолідації нації на сучасному етапі є подолання на території України 

конкуренції панросійської та української ідентичностей. Небезпека криється в 

тому, що панросійська ідентичність, на відміну від європейської, здатна замінити 

українську національну ідентичність, тому що механізми її конструювання 

формують ілюзію «нерозрізнення» цих ідентичностей. Багатовікові спільний 

спосіб буття та життєві практики в побуті, освіті, віруваннях, охороні здоров’я, 

кар’єрному зростанні сформували у свідомості багатьох наших співвітчизників 

феномен нерозрізнення російської та української ідентичностей. Докорінна їхня 

протилежність виникає лише на рівні геополітичних уподобань. Тому 

кремлівська пропаганда вдало використовує цей феномен у гібридній війні РФ 

проти України [4]. 

Формування загальнонаціональної ідентичності – довготривалий процес, 

який і в «старих» націй тривав не одне століття. В Україні він має особливості, 

зумовлені тривалим періодом бездержавності, перебуванням територій сучасної 

України під контролем різних імперій і державних утворень, пролонгованою 

мовно-культурною російською асиміляцією українського населення.  

    Однак, незважаючи на це, внаслідок теперішньої гібридної війни в 

Україні з’явилася політична нація. Нині для самовизначення людини її 
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національність чи мова вже не мають значення: головне – як ця людина ставиться 

до незалежності й суверенітету країни та чи вважає «своїм» перелік українських 

цінностей. Саме тому сьогодні «українець» – це вже не національно-етнічна 

категорія, а ціннісна [4]. 
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ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО: СТАНОВЛЕННЯ, РОЛЬ ТА МІСЦЕ 

В УКРАЇНІ 

 

На сьогодні, побудова вільної та демократичної держави є основною метою 

урядів більшості країн. Державна влада безумовно відіграє значну роль у цьому 

процесі. Але варто розуміти, що держава – це перш за все народ. Саме від волі 

народу залежить в якому напрямку рухатиметься країна. Тому, дуже важливо, 

щоб громадяни усвідомлювали, що вони є рушієм змін і саме завдяки 

кооперуванню їхніх зусиль можна створити таке громадянське суспільство, яке 

на рівні і у взаємодії із публічною владою буде творити та розвивати свою 

державу. 

Так от, громадянське суспільство – це об’єднання громадян, які мають 

високий рівень соціальних, економічних, політичних, моральних та культурних 

властивостей та утворюють розвинені правові відносини з державою. Тобто, це 

суспільство, яке не залежить від держави, але всіляко взаємодіє з нею, заради 

досягнення спільної мети [1]. Варто зазначити, що до такого об’єднання входять 



14 
 

свідомі особистості, які розуміють, що вклад кожного має значення, і лише 

спільними зусиллями можна досягти успіху в певній справі. 

Україна не стоїть осторонь даних процесів, адже є частиною 

демократичного світу. І наразі, громадянське суспільство є одним з 

найважливіших чинників розвитку сучасної вільної демократичної держави. 

Воно  є основою ефективного вирішення безлічі питань політичного і соціально-

економічного розвитку нашої країни. Сьогодні продовжується процес наукового 

осмислення проблем громадянського суспільства в Україні. Є певні позитивні 

результати, але поки що, їх вплив на відповідний процес є недостатнім. Одним з 

важливих напрямків вивчення громадянського суспільства залишається 

осмислення змісту і сутності громадянського суспільства. Сьогодні продовжує 

залишатися актуальним питання характеристики історичних умов його 

зародження та еволюції [2, с. 196]. 

Генезис становлення громадянського суспільства представлений 

періодизацією таких авторів як Г. Берченко, О. Ващук, П. Любченко, Я. 

Чистоколяний та ін. Аналіз даних робіт є досить важливим, адже дозволить 

зрозуміти основні здобутки та перешкоди та шляху розвитку громадянського 

суспільства.  

Проаналізуємо періодизацію Я. Чистоколянина. Він виділяє сім етапів 

становлення громадянського суспільства в Україні: 

– I етап (1988-1991 рр.) – утворення перших законних інститутів 

громадянського суспільства, які були скеровані на національно-визвольну 

боротьбу та подолання панівного режиму комуністичної партії; 

– II етап (1991-1996 рр.) – закріплення в Конституції України основ розвитку 

та функціонування громадянського суспільства та його утвердження в 

особі громадських організацій, профспілок та політичних партій; 

– III етап (1996-2004 рр.) – унормування правового статусу інститутів 

громадянського суспільства; 

– IV етап (2004-2010 рр.) – активізації інститутів громадянського суспільства 

під впливом Помаранчевої революції; 

– V етап (2010-2013 рр.) – формальне залучення громадянського суспільства 

до впливу та управлінські рішення та посилення контролю влади на 

розвиток громадянського суспільства; 

– VI етап (2013-2016 рр.) – відродження громадянського руху під час 

Революції гідності, утворення різноманітних рухів громадянського 

суспільства, таких як волонтерство, антикорупційні та реформаторські 

рухи; 
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– VII етап (2016-донині) – прийняття Національної стратегії розвитку 

громадянського суспільства, проведення антикорупційних реформ та 

реформ у сфері права [3, с. 110-111]. 

Варто зазначити, що в результаті повномасштабного вторгнення росії в 

Україну, громадянське суспільство ще більше активізувалося. Зараз можемо 

спостерігати, що багато громадян нашої країни задіяні у волонтерстві, адже 

хочуть всіляко пришвидшити день нашої перемоги. Також, велику роль 

відіграють  громадські організації, які допомагають в організації волонтерських 

рухів. І, звісно, слід відзначити жителів тимчасово окупованих територій, які 

всупереч загрозі власного життя виходять на акції протесту проти окупантів, що 

також є проявом розвиненого громадянського суспільства. 

Громадянське суспільство в сучасній Україні характеризується 

розвиненістю його інститутів. Так, в державі наявні такі інституції як політичні 

партії, професійні спілки, громадські спілки та ЗМІ, які є основою формування 

правової та демократичної держави. 

Розбудова громадянського суспільства в нашій державі орієнтується на 

європейські стандарти демократичного та правового суспільства. Активно 

впроваджуються принципи належного врядування, відкритості, прозорості та 

доброчесності органів публічної влади. Створюються умови, при яких 

спостерігаємо різноманітні суспільні інтереси, які підтримуються створенням 

суспільних рухів або ж асоціацій [4, с. 12]. 

Отож, можемо зробити висновок, що громадянське суспільство відіграє 

важливу роль в Україні. Воно є дуже перспективним і з кожним роком 

переходить на новий етап розвитку. Основою формування громадянського 

суспільства в нашій державі є європейські стандарти демократичного, вільного і 

правового суспільства. Тож, варто зазначити, що в разі дії чинників, які 

загрожують українській державності, її незалежності, демократичному або 

правовому режиму, то громадяни консолідуються і захищають країну, свої права 

та свободу. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДКРИТОСТІ ТА 

ГЛАСНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ 

На сьогодні запорукою успішного існування держави є ефективне 

функціонування органів публічного управління. Воно забезпечується завдяки 

застосуванню таких принципів як демократичність, законність, підзвітність, а 

також гласність і відкритість. Варто зазначити, що реалізація відкритості є 

основним завданням публічної влади. 

Відкритість та гласність органів публічної влади є гарантом 

демократичного суспільства, вільного діалогу між громадськістю та владою, а 

також успішного розвитку держави. В сучасному світі питання відкритості 

постає все частіше, адже публічне управління також не стоїть на місці, і повинно 

слідувати тенденціям, а з кожним днем відкриваються все  нові можливості для 

удосконалення механізмів реалізації відкритості. 

Одним із основних чинників транспарентності публічної влади є 

забезпечення якісною нормативно-правовою базою. Це суттєва ланка, яка стоїть 

в основі всіх механізмів держави, вона дозволяє ефективно функціонувати їй, 

забезпечує рівні права та обов’язки для усіх громадян, та в загальному регулює 

всі суспільні відносини. Так, варто зазначити, що саме законодавство є 

запорукою відкритості діяльності органів публічної влади. 

Законодавство України проголошує низку принципів діяльності органів 

публічної влади, зокрема принципи відкритості та гласності. Саме вони 

https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/10811/1/%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf
http://lsej.org.ua/3_2016/3.pdf
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закріплені в Конституції України, а отже, можна зробити висновок, що їхнє 

дотримання є підвалинами конституційного ладу та основою для вирішення 

державними органами питань загальнодержавного та місцевого значення. 

Перші кроки для втілення принципу транспарентності було зроблено в 

1997 р., коли прийняли Закон України «Про порядок висвітлення діяльності 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами 

масової інформації», та 2000 р., в якому було видано Указ Президента України 

«Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної 

мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні» [1, 

с. 72]. 

Важливе значення для реалізації відкритості влади мала постанова 

Кабінету Міністрів України, видана у 2002 р., «Про порядок оприлюднення у 

мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади», яка 

зазначає, що оприлюднення в Інтернеті інформації про діяльність органів 

виконавчої влади являється засобом підвищення ефективності і прозорості 

діяльності цих органів. Спостерігаємо, що мережа Інтернет є супутником всіх 

сфер діяльності людини, зокрема і публічного управління, тому дуже важливо, 

щоб такі нормативно-правові акти, які регулюють дані процеси існували [2]. 

Указ Президента України «Про додаткові заходи із забезпечення 

відкритості діяльності органів державної влади», також відіграв важливу роль. В 

ньому було вперше визнано пріоритетом Кабінету Міністрів України, 

центральних і місцевих органів виконавчої влади реалізацію зрозумілої для 

суспільства політики, проголошено необхідність введення нових технологій 

прозорості, зазначається, що влада зобов’язана відповідати на запити громадян, 

і, що є дуже важливим, сама формувати попит на інформацію, створюючи бази 

даних, з яких власне можна дізнатися про існування тієї чи іншої інформації [3]. 

Одним з найважливіших законів у даній сфері є Закон України «Про доступ 

до публічної інформації». Він визначає такі основні принципи забезпечення 

доступу до публічної інформації: прозорість та відкритість діяльності суб’єктів 

владних повноважень; вільне отримання та поширення інформації, крім 

обмежень, установлених законом; рівноправність, незалежно від ознак раси, 

політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального 

походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак [4].  

Законом України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової 

інформації» визначені такі форми підготовки, регулярного та невідкладного 

оприлюднення інформації: випуск і поширення бюлетенів, оглядів, прес-релізів, 

експрес-інформації, інформаційних збірників тощо; проведення прес-

конференцій, брифінгів, організація інтерв’ю з керівниками органів публічної 
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влади та органів місцевого самоврядування для працівників вітчизняних і 

зарубіжних засобів масової інформації; підготовка і проведення теле- і 

радіопередач; забезпечення публікацій у засобах масової інформації керівників 

або інших відповідальних працівників органів публічної влади та органів 

місцевого самоврядування; створення архівів інформації про діяльність органів 

публічної влади та органів місцевого самоврядування [5]. 

Принцип відкритості, гласності та прозорості закріплено в інших законах, 

таких як: «Про Конституційний суд», «Про прокуратуру», «Про місцеве 

самоврядування», «Про регламент Верховної Ради України», «Про Кабінет 

Міністрів України», «Про центральні органи виконавчої влади» та інші. 

Слід зазначити, що сьогодні, в період особливого правового режиму – 

воєнного стану, особливо важливо, щоб органи публічної влади дотримувалися 

принципу транспарентності, адже громадянам важливо отримувати достовірну 

інформацію з першоджерел. Також, досить вагомою є потреба в доступності цієї 

інформації, яка в той же час має бути надійно захищеною, особливо, якщо вона 

знаходиться на цифрових носіях, які можуть піддаватися кібератакам.  

Отже, важливість правового фактору транспарентності полягає в тому, що 

остаточно вирішити питання відкритості влади можна лише створивши 

відповідний законодавчий механізм. Найбільш важливо це для суспільств, в 

якому міцно не закріплена традиція демократії. В такому випадку, важливо 

унормувати поведінку публічних адміністрацій та громадськості. 

Проаналізувавши нормативну-правову базу України у сфері забезпечення 

відкритості публічної влади, можна сказати, юридична основа є досить багатою, 

якісною та практичною. Однак, процес її формування продовжується, 

законодавство удосконалюється і пристосовується до вимог сьогодення. 
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ІНСТРУМЕНТИ ВЗАЄМОДІЇ ТА КОМУНІКАЦІЇ ВЛАДИ І 

ГРОМАДСЬКОСТІ 

 

Розвинуте громадянське суспільство прийнято вважати одним із 

найважливіших елементів демократичної держави. Саме за активного впливу та 

сприяння громадянського суспільства держава набуває статусу правової. З 

метою формування сприятливих умов для діяльності громадських організацій та 

інституцій, засновниками яких виступають громадяни, держава повинна 

гарантувати захищеність громадян в рамках правового поля. Зокрема через це, 

питання ефективності взаємовідносин громадськості та влади є надзвичайно 

актуальним. 

На даний час в Україні взаємодія між громадськістю та владою 

відбувається у різних правових формах:  

1. Участь інститутів громадянського суспільства у нормотворчій 

діяльності держави, тобто їх участь у розробленні проектів нормативно-правових 

актів. 

2. Участь інститутів громадянського суспільства у правозастосовчій 

діяльності держави, яка може проявлятись у повній або частковій передачі 

повноважень державних органів інститутам громадянського суспільства, або у 

вигляді громадського контролю.  

3. Участь інститутів громадянського суспільства у правоохоронній 

діяльності держави. ІГС мають право складати протоколи про адміністративні 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/683/2002#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17#Text
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правопорушення, брати участь у охороні громадського порядку, брати участь в 

охороні державного кордону разом з органами Державної прикордонної служби 

України, а також вживати заходів щодо припинення злочинів разом з 

працівниками поліції. [1] 

Органи виконавчої влади зобов’язані займатись освітньою роботою з 

інститутами громадянського суспільства з метою навчити їх використовувати 

механізми їх залучення до правотворчої, правозастосовчої та правоохоронної 

діяльності. [1] 

Повноцінна комунікація між владою і громадськістю є двостороннім 

зв’язком, і його метою є залучення громадян до процесу прийняття рішень. 

Комунікація між владою і суспільством має наступні функції: координувальну, 

інтегрувальну, мобілізаційну, консервативну, соціалізаційну. Принципи на яких 

будується ефективна комунікація можна поділити на організаційні та змістовні. 

До організаційних можна віднести принципи динамічності, підзвітності, 

прозорості, відкритості, партнерства, толерантності та прогресивності. До 

змістовних можна віднести принципи інформативності, адекватності, 

достовірності, доступності, комплексності, стратегічного планування, 

оперативності та інші. [2, с. 3-4] 

Розвиток взаємодії публічної влади та громадськості сприяє розвитку 

механізмів державного управління. Завдяки цьому держава більш зацікавлена у 

врахуванні думки суспільства, що в свою чергу дозволяє будувати політику на 

засадах демократії, верховенства права та захисту прав людини. [3, с. 5] 

Є декілька рівнів взаємодії влади та громадськості. Перший рівень – 

інформування. Він передбачає вільний доступ до необхідної, вчасно наданої та 

повної інформації. Цей рівень є дуже важливим для забезпечення відповідальної 

та прозорої політики. Він може включати в себе процеси прийняття рішень 

органами муніципальної влади, документи, що стосуються проектів рішень та 

розробки політики публічної влади, висвітлення інформації у ЗМІ та на веб-

сайтах суб’єктів, залучених до процесу взаємодії.  

Другим рівнем є консультування. Змістом цього рівня є широке обговорення 

різних способів вирішення певної проблеми між органами публічної влади та 

інститутами громадянського суспільства. У ході консультацій органи влади 

повинні зібрати та узагальнити усі думки та позиції, яких може бути дуже багато, 

а тематику консультацій найчастіше визначає саме влада, а не громадськість. 

Другий рівень включає в себе проведення слухань та круглих столів для 

визначення актуальних питань, проведення експертних семінарів, проведення 

сесій з можливістю для суспільства висловити власну думку та озвучити свої 

позиції та проведення різноманітних публічних заходів для інформування 

громадськості щодо результатів впровадження політики.  
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Третій рівень передбачає діалог між органами влади та інститутами 

громадянського суспільства. Його зміст полягає у двосторонній комунікації між 

громадськістю та публічною владою. Діалог найчастіше не є пов’язаним з 

конкретним питанням, тому питання для обговорення можуть висувати як 

органи влади, так і громадськість, адже це загальний спосіб обговорення питань. 

Діалог є важливим для визначення стратегії реалізації політики, через що дуже 

часто він приводить до розробки спільних проектів нормативно-правових актів, 

політичних ініціатив та загальних рекомендацій. Цей рівень може включати 

проведення регулярних зустрічей для обміну думками та позиціями, а також 

надання інформації про проведені зустрічі з боку органів публічної влади та 

інститутів громадянського суспільства.  

Останнім, четвертим рівнем взаємодії є партнерство. Воно передбачає 

розподіл відповідальності за вироблення політики між органами публічної влади 

та інститутами громадянського суспільства. Цей рівень може включати 

можливість прийняття спільних рішень, залучення громадських організацій до 

розробки політики на певних етапах. Також інститути громадянського 

суспільства мають право залишатись незалежними. [4, с. 6] 

Отже, взаємодія та комунікація між органами влади та громадянським 

суспільством відбувається на чотирьох рівнях: інформування, консультування, 

діалог між органами влади та інститутами громадянського суспільства та 

партнерство. Кожен з рівнів забезпечує прозорість прийняття рішень органами 

влади. Таким чином, ефективність та якість діяльності органів публічної влади 

залежить від відкритості та прозорості системи влади, а також від ефективної 

взаємодії та комунікації між органами публічної влади і інститутами 

громадянського суспільства.  
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ СОЦІАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМНИЦТВА 

 

Різні науковці по різному підходять то визначення організаційних форм 

соціальних підприємств. До прикладу, Д. Елкінгтон та П.Хартіган в роботі «Сила 

нерозумних людей» розглядали три моделі організації соціальних підприємств, 

а саме: 

Некомерційна підсиленого впливу. Для неї є характерним інноваційне 

використання наявних засобів, які в сукупності підвищують її ефективність. Для 

вирішення соціальних проблем застосовуються традиційні ресурси, такі як 

кредити, гранти чи пожертвування. 

Соціальні ділові підприємства. Використовуються для формування змін 

завдяки використанню державних коштів. Такі підприємства функціонують в 

умовах відсутності впливу ззовні, а також вимушено трансформуються в 

комерційні підприємства. 

Гібридна некомерційна організація. Може поєднувати різні форми. 

Відповідно, відрізняється від некомерційного посиленого впливу готовності 

застосовувати власний отриманий прибуток задля допомоги та підтримки свого 

функціонування. Такі моделі організації соціальних підприємств в багатьох 

випадках створюються для удосконалення результатів неефективного 

державного управління чи неспроможності ринку.  Таким способом вони 

отримують дохід для подальшого субсидіювання функціонування за межі 

кредитів, грантів чи інших форм класичного фінансування. [1]. 

Х. Хемінгуей також звертає увагу на саме гібридні комерційні моделі, в яких 

традиційний бізнес витрачає частину свого прибутку на соціальні, культурні чи 

екологічні цілі. Працівники таких корпорацій можуть брати участь в 

соціальному підприємництві за участю керівника підприємства чи без нього. 

Така діяльність розуміється як корпоративне соціальне підприємництво.  [2]. 

https://loda.gov.ua/upload/users_files/23/upload/Brosh-1_Comunications_DR.pdf
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Дослідники Кікал та Лайонс розглядають та виокремлюють модель, яка 

претендує на всеосяжність та окреслює цілий спектр різноманітних структурних 

форм соціальних підприємств, від повністю некомерційних до чистих 

комерційних, що включає в себе багато гібридних форм.  

Варто зауважити, що чисто некомерційні організації можуть отримувати 

прибуток від своєї діяльності, однак, вони повинні цілком направляти її на 

досягнення цілей організації. Крім цього, такий прибуток не може перевищувати 

закріплену величину. Тобто дана організаційна форма підприємства має на 

початку істотні обмеження. 

Одночасно, більша частина інвестицій великих та відомих філантропів, 

таких як Ashoka, Echoing Green, Acumen Fund, надходить некомерційним 

організаціям. Також можна замітити, що такі надходження надають соціальним 

підприємствам не тільки фінансові ресурси, але й навчання, консультації, 

інформацію та логістичну підтримку. Для оцінювання результативності 

діяльності таких соціально орієнтованих підприємств застосовують показник 

соціального повернення на інвестиції.  

Ще однією перевагою такої форми бізнесу є звільнення від податкового 

навантаження та великий вибір джерел фінансування (внески членів, дотації, 

гранти, позики, пожертвування тощо).   

Слід також проаналізувати й інший фактор функціонування соціальних 

підприємств, а саме: інтереси інвесторів. Тобто, соціальні підприємці повинні, в 

більшій мірі, працювати саме в руслі зацікавленості інвесторів, які в багатьох 

випадках готові фінансувати тільки один напрям діяльності такого бізнесу.  

Ще одним недоліком є підведення підсумків та надання звітності з 

конкретними показниками, адже досягнення соціальних цілей потребує значного 

часу, тоді як гранти надаються на короткі проміжки (1-3 роки). Внаслідок цього, 

низка успішних підприємств закривається на початковому етапі. [3] 

Технології розвиваються, відповідно, система функціонування соціального 

підприємництва теж трансформується. Так, в останні роки все більшої 

популярності набуває так звана «благодійність через Інтернет», що дозволяє 

збільшити фінансові надходження, зменшуючи при цьому витрати, в тому числі 

часу.   

Використання довгострокових кредитів завдяки спеціальним фінансовим 

інструментам існує на межі між грантовими надходженнями та традиційними 

інвестиціями.  

Наступною організаційною формою соціального підприємництва є чисто 

комерційні підприємства. По своїй суті вони нічим не відрізняються від 

традиційних комерційних бізнесі, окрім наявності затвердженої та 

задекларованої соціальної місії. Тобто вони можуть функціонувати як приватний 
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вид підприємницької діяльності (індивідуальний підприємець), у вигляді 

комерційного партнерства (товариства), товариств з обмеженою 

відповідальністю (ТОВ) або акціонерних товариств.  

Але на практиці існують і інші форми, відповідно до законодавчих 

особливостей різних країн. Так, до прикладу, в США існує експериментальний 

тип – корпорації по забезпеченню громадських інтересів. Їх суть полягає в 

наступному: вони зобов’язані не тільки отримувати прибуток, але й 

притримуватися певної соціальної цілі, за виконанням якої спостерігають окремі 

незалежні спостерігачі. В свою чергу, дані корпорації отримують певні податкові 

пільги.  

Також серед організаційних форм соціального підприємництва виділяють 

некомерційні організації з комерційними підрозділами. Дані підрозділи, на 

відміну від материнських компанії мають право розподіляти отриманий 

прибуток на власний розсуд. 

Некомерційні структури з некомерційними підрозділами також існують як 

окремий підвид соціального бізнесу. Такі підрозділи формуються для 

різноманітних цілей. До прикладу, це може бути інший вид бізнесу, прямо не 

пов’язаний з роботою материнської компанії, чи з метою підвищення 

спроможності всієї структури на отримання грантів тощо. [4] 

Тож, розглядаючи питання організаційно-правової форми соціального 

підприємництва, не можна визначити певний один вид, оскільки суть та 

структура такого бізнесу залежить від низки факторів. Соціальні підприємства 

формуються на основі певної соціальної цілі та в залежності від зацікавленості 

інших сторін, тих самих стейкхолдерів. 
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ДЕБАТИ: ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ТА СУЧАСНИЙ АСПЕКТ 

 

Попри поширену думку, дебати – це не суперечка, а інтелектуальна гра. Як 

і кожна гра вона має свої правила, і перемогти в дебатах може лише та команда, 

яка чітко їх дотримується. 

Терміном «дебати» (від французького слова «debat» - дискусія) називають 

чітко структурований організований публічний обмін думками між двома 

сторонами з актуальної теми. Метою такої дискусії є переконання в своїй правоті 

третьої сторони, а не одне одного. 

У світі існує безліч форматів проведення дебатних ігор, але 

найпопулярнішими є наступні чотири: формат “Карла Поппера” та “Британський 

парламентарій”, формат “Лінкольна-Дугласа” та “Американський 

парламентарій”. 

Дебати допомагають дивитися на речі з різних сторін; ставити запитання до 

розв'язання суті справи або проблеми; знаходити факти і розвивати кмітливість, 

логіку та аргументацію, що допоможе      переконати інших людей у правильності 

Вашої позиції. Людина,  яка пройшла школу дебатів, має безперечну перевагу 

перед іншими громадянами, бо на її боці буде сила знання. Завдяки цьому, а 

також звичці Ви будете організовувати свій процес мислення, викладати думки 

зрозуміло, чітко, ефективно та переконливо.[1] 

Ідеї  щодо створення дебатів сягають  у сиву давнину, у Стародавню Грецію, 

коли дебати були проявом демократії. В Афінах грецькі громадяни збиралися у 

своєрідні клуби, де обговорювали, якими повинні бути закони. Студенти тих 

часів навчалися мистецтву дебатування. Вони відстоювали інтереси спочатку 

однієї, а потім іншої сторони з метою глибше і повніше зрозуміти тему, що 

обговорюється. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Соціальне_підприємництво#Організаційно-правові_форми_соціальних_підприємств
https://uk.wikipedia.org/wiki/Соціальне_підприємництво#Організаційно-правові_форми_соціальних_підприємств
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Сьогодні проведення дебатів поширене в школах та університетах усього 

світу. Більшість Європейських країн мають дебатні програми у кожному 

навчальному закладі. Надзвичайно цікавим явищем став світовий Чемпіонат 

Парламентських дебатів 1995-1996 років, що проводився в Ірландії. Він об'єднав 

понад 30 країн світу. Дебати поширилися по всьому світу, і в країнах Східної та 

Центральної Європи, в республіках Середньої Азії з'явились дебатні центри та 

клуби, що почали залучати молодь. Дебати між претендентами на президентську 

посаду в ході останніх виборів у США транслювалися чи не на весь світ. У 

більшості вишуканих навчальних закладів розвинутих країн дебати 

викладаються як навчальна дисципліна, через таке навчання проходять усі 

майбутні політики, бізнесмени, банкіри, менеджери, дипломати, вищі військові 

чини. Мабуть, для їхньої кар'єри це просто необхідна складова успіху.[2] 

Найважливіше під час дебатів – пояснити свою позицію. Тут не так важливо, 

що ви думаєте, як те, чому ви так думаєте. Аби знайти відповідь на це запитання, 

потрібно глибоко досліджувати тему розмови та знаходити аргументи, а також 

бути готовим до контраргументів. Інакше розмова перетвориться на суперечку, 

яка може перерости у скандал. В цьому можуть допомогти кілька правил: 

1.Мати знання, а не тільки емоції 

Щодо більшості речей ми маємо емоційну позицію – подобається або не 

подобається.Ніхто не повинен виправдовуватися за свої уподобання чи якось їх 

пояснювати. Проте, якщо ви домовилися про дискусію, потрібно грати за 

правилами, які діють ще з часів Стародавньої Греції. Тут не працює «я художник 

– я так бачу», тут важливо не що ви думаєте, а чому ви так думаєте. 

2.Терпеливо пояснювати свою позицію 

Під час дискусії варто оперувати причинно-наслідковими зв’язками. 

Говорити про факти, користуватися логікою і пояснювати, з чого складається 

ваш спосіб мислення. Тут ми знову апелюємо до «чому я так думаю?». Основне 

завдання дискусії – пояснити себе.  

3.Чути, що тобі відповідають 

Це знайомство зовсім з іншим світом. Воно може стати індивідуальним 

проривом у багатьох темах. Саме тому збирають круглі столи та конференції. У 

такому форматі люди бачать світ по-різному, іноді діаметрально протилежно, 

однак це неймовірний потенціал для натхнення. 

4.Вимикати емоції 

Як правило, емоції – це сигнал, що дискусія закінчилася. Так стається, коли 

хтось один намагається нав’язати іншому свою правду, уможливити лише свою 

реальність. У такому форматі замість спільного інтересу з’являється злість щодо 

відмінностей. Можна нести у розмові світлі, добрі речі, навіть слово Боже, проте 

пропустити момент, коли з проповідника перетворюєшся на інквізицію. 
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5.Закінчувати бесіду, якщо тебе не чують 

95% проблем у комунікації стаються тому, що ми не відрізняємо «це зараз 

буде дискусія чи суперечка?». Ще 5% проблем стаються тому, що ми не 

розуміємо: «це ще дискусія чи вже суперечка?». Людина, яка не помічає, що йде 

зі своєю цікавістю до тих, кому байдуже, – наївна людина. Людина, що не 

помічає своєї байдужості до реальності іншої людини, поводиться агресивно, за 

яку б правдиву правду вона не була. 

6.Усвідомлювати, що саме відбувається в цей момент 

Будь-яке обговорення можна перетворити в дискусію або ж суперечку. У 

першому випадку дві сторони справді хочуть розібратися в суті розбіжностей, 

налаштовані на те, щоб почути опонента, і зі свого боку наводять аргументи. 

У суперечки завдання інше. Учасники не хочуть шукати істину, правильне 

чи раціональне рішення. Вони хочуть перемогти противника і довести свою 

правоту.  

7.Коректно працювати з провокаціями 

Для перемоги в суперечці співрозмовники говорять не по суті та 

намагаються вивести опонента з рівноваги. Для цього можна використовувати 

провокації. З погляду етикету одна з найбільш «правильних» реакцій на 

провокацію – це ігнор. Якщо дискусія публічна, провокатор передусім буде 

працювати на глядачів. І тут арсенал реакцій доведеться розширити. 

У відповідь на підколи, образи, неконструктивну критику чи відкриту 

агресію можна: відповісти підколом; влаштувати викриття; ігнорувати.  

Яку б тактику ви не обрали – пам’ятайте, вона насамперед говорить про вас, 

а не про співрозмовника. 

8.Повага до опонента 

Дебати – це насамперед зустріч двох людей. Тут не припустимі перехід на 

особистості, образи та нецензурна лексика. 

9.Регламент 

Дебати відбуваються за чітко встановленими правилами, які контролює 

модератор. Зазвичай емоції під час дебатів б’ють через край, та все ж  важливо 

залишатись у рамках таймінгу. 

10.Зміст. 

Слова і тези, які використовують під час дебатів опоненти, скоро 

забудуться, але поведінка, манера виступу, емоційний слід, який залишать ті, хто 

беруть участь у дебатах, слухачам запам’ятаються надовго. Готуючись до 

дебатів, подумайте, як би вам хотілося, щоб вас запам’ятали? [3] 

Отже, дебати - це насамперед зустріч двох протилежних ідей, що дозволяє 

розвивати не тільки саму тематику дебатів, але й особисті риси їх учасників. 

Вони допомагають розкрити суть проблеми, використовуючи протилежні точки 
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зору та відповідну аргументацію. Для проведення здорових дебатів необхідно 

дотримуватися низки правил, що дозволять не лише “вижити”, але й сформувати 

користі навички і підвищити рівень знань.  Саме процес навчання варто 

сприймати як основну мету дебатів,  а не кінцевий результат перемога/програш. 

Варто зауважити, що важливими складовими процесі дебатів є чесна та 

переконлива аргументація та повага до опонента, що проявляється у Вашій 

готовності слухати і чути супротивну аргументацію. 
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ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ 

 

Сталий збалансований розвиток нерозривно пов'язаний з управлінням 

соціальним розвитком, що являє собою адміністративно-політичну та 

професійно-публічну діяльність, що виражається у свідомому впливі суб'єктів 

управління на соціальну систему та її окремі підсистеми на основі пізнання 

об'єктивних закономірностей і тенденцій суспільно-територіального розвитку 

для досягнення найбільш ефективного створення і регулювання системи при 

узгодженні короткострокових, середньострокових і довгострокових цілей [1]. 

Основною метою управління соціальним розвитком є досягнення 

збалансованого розвитку, при якому показники відтворення людського капіталу 
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та задоволення потреб населення мають позитивну динаміку при врахуванні 

балансу між розподіленими в часі ресурсами (потенціалом) і цілями соціального 

розвитку. Управління стійким збалансованим розвитком регіону є реалізацією 

таких взаємопов'язаних функцій: цілепокладання, аналіз, прогнозування і 

планування, організація, координація, мотивація, навчання, облік і контроль, 

комунікація та прийняття рішень. 

Для того, щоб вищеназвана мета соціального розвитку була досягнута, до 

управління повинен бути застосований системний підхід, який передбачає 

подання процесу управління соціальним розвитком у вигляді системи. Така 

система управління соціальним розвитком є регульованою, тобто в 

обов'язковому порядку використовує інформацію про реакцію об'єкта на 

управління, оскільки в управлінні соціальним розвитком одним з ключових 

принципів є врахування інтересів і потреб населення. 

Основними елементами такої системи є суб'єкти управління, об'єкт 

управління, механізми та інструменти управління (керуючий вплив), зворотний 

зв'язок і ресурсне забезпечення. 

Суб'єкти управління, тобто сукупність суб'єктів управління соціальним 

розвитком, і розподіл повноважень між ними: 

– державні, регіональні й місцеві органи влади; 

– підприємства різних організаційно-правових форм, організації, установи 

(особливо установи соціальної інфраструктури: освіти, охорони здоров'я, 

соціального обслуговування), які надають послуги населенню; 

– бізнес-спільнота; 

– громадські (неурядові) організації: політичні партії, об'єднання, 

некомерційні організації, церква, наукове співтовариство тощо. 

Об'єкт управління соціальним розвитком, під яким розуміємо сукупність 

двох підсистем:  

– населення регіону (його стан, пропорції і темпи розвитку). Стосовно до цієї 

підсистемі управління повинне бути спрямоване на відтворення і 

вдосконалення людського капіталу, тобто забезпечення позитивного 

природного приросту і підтримання оптимального значення міграційного 

сальдо, зниження рівня наркоманії, алкоголізму, нівелювання кримінальних 

процесів, поліпшення якості здоров'я, розвиток системи надання медичних 

послуг, підвищення рівня освіти і загальної духовності суспільства, 

формування естетичної культури особистості;  

– соціальна сфера, тобто база для створення можливостей задовольняти весь 

комплекс потреб населення (надання послуг різного характеру). В рамках 

цього блоку управління повинне бути спрямоване, перш за все, на розвиток 

соціальної інфраструктури, системи державних і місцевих послуг тощо. 
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Механізм управління соціальним розвитком, під яким у вузькому сенсі 

розуміється сукупність засобів (інструментів) і методів управління соціальним 

розвитком, у широкому розумінні механізм являє собою сукупність 

взаємопов'язаних і взаємозумовлюючих один одного організаційних чинників та 

елементів, що визначають порядок, методи і правила управління соціальним 

розвитком з метою закріплення за суб'єктами управління соціальним розвитком 

певних функцій і забезпечення їх взаємодії; структуризації напрямів і цілей 

управління; розробки плану заходів у рамках управління; створення 

інструментальної та матеріально-технічної бази управління. До механізмів 

управління соціальним розвитком, через які реалізуються функції управління, 

відносяться:  

– організаційно-управлінський, що дає змогу давати прямі вказівки;  

– нормативно-правовий;  

– фінансово-економічний;  

– соціально-психологічний, який використовується для підвищення соціальної 

активності суб'єктів управління. 

Вибір методів управління залежить від масштабу управління, мети і завдань, 

зовнішніх і внутрішніх факторів та реальної наявності тих чи інших засобів 

(інструментів) управління. В рамках механізму державного управління 

соціальним розвитком суб'єкти управління, застосовуючи одні й ті самі засоби, 

здійснюють керуючий вплив різними методами. 

Ресурсне забезпечення управління соціальним розвитком, тобто сукупність 

ресурсів різного характеру для можливості реалізовувати управління соціальним 

розвитком. Управління соціальним розвитком повинне бути спрямоване на 

розвиток і раціональне використання потенціалу певної території, а також на 

створення для населення економічної можливості реалізовувати свої навички та 

здібності з метою розвитку й задоволення своїх потреб і створення для 

суспільства стабільних умов. Таким чином, можна виділити такі особливості 

управління соціальним розвитком:  

– процес управління соціальним розвитком формується на основі принципів 

політики соціального роз витку;  

– система управління соціальним розвитком є три контурною, що поєднує 

стратегічне (постановка довго строкових цілей, тобто обов'язкова орієнтація 

на забезпечення майбутнього суспільства), тактичне (вибір способу 

досягнення цілей на основі наявних ресурсів) та оперативне (вирішення 

щоденних, поточних завдань і проблем) управління;  

– механізми управління соціальним розвитком можуть бути ефективними 

тільки за умови гармонізації інтересів усіх суб'єктів управління;  
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–  деякі види ресурсів управління соціальним роз витком одночасно є і об'єктом 

управління (наприклад, демографічні); 

– у кожному суб'єкті країни "каркас" універсального механізму управління 

залежно від регіональних особливостей і умов повинен доповнюватися 

специфічними елементами [2]. 

– велике значення має реакція суспільства як основного об'єкта на процеси і 

результати управління соціальним розвитком. 

Головною (генеральною) метою державного управління соціальним 

розвитком є досягнення соціальною системою динамічного балансу, але в цьому 

процесі досить важливо задати рівень оптимальності (оптимізації) цієї системи. 

Оптимальність системи є результатом цілеспрямованого управління її 

елементами, вираженням передбачуваності та спроможності зберегти стан 

внутрішньої єдності і гармонії. 

Сучасний кризовий період в України зумовлює органи державної влади 

ставитися з гіпервідповідальністю до формування соціального середовища у 

суспільстві та інструментарію задоволення потреб соціально-матеріального і 

соціально-духовного розвитку. Державне управління соціальним розвитком 

спирається на велику сукупність методів та інструментів, тож стратегічною 

задачею влади є забезпечення комплексного раціонального підходу до 

формування, управління та регулювання соціальною сферою. Універсальним та 

базовим інструментом механізму державного управління є законодавство, яке 

виробляє соціальне цілепокладання за допомогою норм (законів) концепцій, 

стратегій та програм соціального розвитку та закладає вектори соціального 

еволюціонізму. Тож, розроблення єдиної системи взаємопов'язаних, одночасних 

дій та заходів на загальнодержавному, регіональному та локальному рівнях, їх 

системність та наукова обґрунтованість є запорукою покращення соціальної 

ситуації та підвищення якості життя населення в Україні. 
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БІЗНЕС АДМІНІСТРУВАННЯ В ОБ'ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ 

ГРОМАДАХ  

Процеси реформування всієї системи публічного управління, що наразі 

тривають в Україні, передбачають дедалі активніше залучення широких верств 

суспільства до управління розвитком своїх громад. Цього вимагають і такі явища 

як становлення інститутів громадянського суспільства, оптимізація системи 

місцевого самоврядування, зміни на регіональному рівні управління тощо. 

Однією з провідних тенденцій сучасності є активізація процесів 

добровільного об’єднання територіальних громад. Саме нові, потужні та 

спроможні громади створюють нову реальність та майбутнє держави. У цих 

умовах, активна громадськість, а особливо депутати новоутворених об’єднаних 

громад, мають бути досить обізнаними не тільки у конкретних нормах окремих 

законів, що регулюють власне процеси залучення активістів, а розуміти всю 

філософію змін системи місцевого самоврядування в Україні, що зорієнтована 

на людину, передбачає участь мешканців як у поточних процесах управління 

ОТГ, так і у більш конкретних аспектах її розвитку – бюджеті участі та 

стратегічному плануванні розвитку об’єднаних територіальних громад. 

Водночас успішне здійснення реформ децентралізації тісно пов’язане з 

формуванням нової генерації місцевих політиків та службовців органів 

місцевого самоврядування, які будуть діяти в принципово нових умовах та які 

потребують нових знань, умінь і навичок. Це викликано, перш за все, зміною 

статусу територіальних громад та тих перспективних завдань, що постають 

перед місцевою владою і самоврядуванням. Без залучення громадськості та 

використання відповідних механізмів та інструментів зробити це буде просто 

неможливо. 

Є три фінансові складові громади: власні кошти, дотації і субвенції, а 

також спонсорські кошти. Власні кошти формуються із 60% ПДФО (зараз 0%); 

право розпоряджатися землями на території громад; 25 % екологічного податку; 
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5% акцизного податку з реалізації підакцизних товарів; 100% єдиного податку, 

100% податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної 

власності; 100% податку на майно (нерухомість, земля транспорт).  

«Для того, аби мати достатню кількість власних коштів, до чого прагне 

кожна громада, місцеві мешканці самостійно вирішують, що на їхній території 

повинно бути, які екологічні показники для них є допустимі і які підприємницькі 

об’єкти для них є доступні в силу географічного розташування, демографічних 

показників тощо.» [1] 

Якщо ви вже є підприємцем, то створіть свою раду на рівні ОТГ, вносьте 

свої пропозиції при формуванні бюджету, стратегії розвитку, фінансуванні 

комунальних об’єктів тощо. Розробіть власне бачення податкового 

навантаження, можливості кредитування, податку на землю. Запровадьте для 

усіх зрозумілі і прозорі правила ведення підприємницької діяльності. Вимагайте 

у своєї громади програми лояльності до бізнесу (у Німеччині 5 років дають 

підприємству на вирішення проблеми адміністративної чи екологічної, включно 

із уведенням державного адмінапарату, аби зберегти об’єкт господарювання). 

Якщо у вашій громаді є комунальне підприємство, яке забирає велику 

частину бюджету ОТГ – подумайте чи не краще його ліквідувати і створити ПП, 

яке буде надавати аналогічну послугу набагато якісніше. 

Пошукайте у сусідніх ОТГ партнерів. Пам’ятайте, найдавніші італійські 

винороби виживають за рахунок того, що спільно покривають збитки тих, у кого 

цього року не було урожаю. Так вони зберегли багатоманіття сортів винограду. 

Одним із важливих питань для ОТГ є формування місцевого бюджету. 

Бюджет місцевого самоврядування (місцевий бюджет) – план утворення та 

використання фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення функцій і 

повноважень місцевого самоврядування. Тому важливим для ОТГ є вибір 

напрямів бюджетного фінансування, зокрема окремих галузей, чи вдосконалення 

галузевої та територіальної структури економіки, а також форм і порядку 

виділення бюджетних коштів окремим суб’єктам бюджетних відносин, виходячи 

з реальних потреб і можливостей.  

У загальній моделі процесу бюджетування необхідно виділити такі 

складові, як планування, облік, аналіз і контроль. Для сучасних потреб 

управління регіональним розвитком статистика повинна поряд із обліковою 

функцією задовольняти потреби аналізу, моніторингу та прогнозування. 

Необхідно зазначити, що особливість регіональної (територіальної) статистики 

полягає в тому, що вона є проміжною ланкою між макроекономічною 

статистикою і статистикою, що відображає підсумки господарської діяльності 

структурних суб’єктів, які знаходяться на території регіону. 
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Найважливішим завданням для громад є розроблення ефективного 

інструментарію використання бюджетних коштів, при якому досягатиметься 

кумулятивний ефект: щоб кожна вкладена гривня приносила додатковий 

прибуток. А для цього необхідно: - якісне стратегічне планування місцевого 

розвитку; - залучення інвестиційних проєктів; - співпраця бізнесу-влади-

громадськості; - створення сприятливого середовища для ведення 

підприємницької діяльності тощо.  

«Кожна розроблена стратегія має бути особливою та відображати 

потенціал і потреби громади, що сприятиме якісному, послідовному розвитку 

громади.» [2] 

Ознаки успішної стратегії:  

– розроблена на основі партнерства та широкої колективної участі громади;  

– залучає велику кількість зацікавлених сторін з усіх сфер життєдіяльності 

суспільства та має високий рівень громадського консенсусу; 

– використовує потужний аналітичний інструментарій для дослідження;  

– забезпечена чітким механізмом координації у процесі підготовки стратегії;  

– розробляється з усвідомленням того, що якість однієї завершеної фази 

процесу стратегічного планування впливає на успішність наступної фази; 

– опирається на місцевий потенціал та місцеві фактори конкурентних переваг; 

- використовує місцеві активи (природний, фізичний, людський, соціальний, 

інноваційний тощо);  

– орієнтована на зміни, особливо, в питаннях, які найбільшим чином 

впливають на місцевий економічний розвиток;  

– трансформована у заходи, проекти чи програми, які мають (можуть мати) 

ресурсне забезпечення для реалізації і які закріплені за відповідальними 

особами;  

– закладає систему постійного моніторингу за процесом виконання та 

коригування стратегії. 

Отже, в умовах децентралізації держави та посиленого розвитку 

регіональної економіки, об'єднані територіальні громади отримують все більше 

і більше ресурсів і можливостей для розвитку бізнесу і залучення інвесторів, що 

відповідно збільшує кількість робочих місць, що в перспективі означає 

підвищення рівня життя населення. Уже станом на сьогодні ми бачимо успішні 

ОТГ, які за допомогою правильно вибудованої стратегії та адміністрування 

дають поштовх для розвитку малого бізнесу, який стає рушійною силою 

економіки країни. 
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НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННОГО 

УРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ 

 

Сучасний світ дуже стрімко розвивається під впливом інновацій у сфері 

інформаційно-комунікаційних технологій. Управління державами, містами і 

громадами, комунікація влади і мешканців все більше здійснюється з 

використанням цих технологій. Відкритість, прозорість, підзвітність влади та 

участь в управлінні громадян стають основою для належного врядування, а 

технології забезпечують доступність та простоту цих процесів. Це зумовлює 

потребу наявності сучасної ефективної моделі управління державної влади.  

Електронний уряд є моделлю державного управління, яка заснована на 

використанні сучасних інформаційних та комунікаційних технологій з метою 

підвищення ефективності та прозорості влади, а також встановлення суспільного 

контролю над нею, та вважається однією із базових складових електронного 

урядування [1]. 

Необхідно зазначити, що електронний уряд має здійснюватися на базі 

певних принципів: прозорості і підзвітності; орієнтації на громадян, або клієнт-

орієнтованості; зручності і простоти використання; бізнес-трансформації; 

ефективності; безпеки; масштабності рішень; звітності; максимальної готовності 

до дії [2]. 

Впровадження електронного уряду передусім є засобом підвищення 

ефективності на основі докорінної перебудови роботи державних органів. Хоча 

у світі не існує єдиного підходу щодо впровадження технологій електронного 
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уряду, та, більшість країн здійснюють заходи підвищення ефективності його 

функціонування у таких ключових напрямах: 

1) Електронне адміністрування  

Основна мета переходу на електронні методи взаємодії – встановлення 

інформаційних зв'язків між різними рівнями і гілками влади, можливість 

створення та одночасного використання інтегрованих баз даних, акумулювання 

даних в єдиному джерелі, виключення необхідності їх дублювання, що значно 

полегшує пошук інформації та її використання. Розвиток електронних методів 

адміністрування створює умови для децентралізації управління, оскільки 

скорочує витрати обміну інформацією. 

2) Пріоритетність потреб розвитку, які потребують діяльності уряду. 

Застосування е-управління найкраще вписується в ті сфери, які 

сприймаються як щільно пов’язані з потребами розвитку суспільства. Це надає 

широкої підтримки та полегшує подолання супроводжуючих ускладнень та 

забезпечує увагу, підтримку та фінансування 

3) Технічне забезпечення. 

Необхідно здійснити модернізацію урядової системи документообігу в 

умовах використання інформаційних технологій. Також здійснити заходи для 

кращого технічного забезпечення усіх органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування інформаційно-комунікаційними технологіями та їх 

підключення до локальної електронної мережі [3].  

4) Лідерство.  

Щоб добитися переходу до електронного уряду, на всіх рівнях виконавчої 

влади повинні бути присутні державні службовці, які розуміють важливість цих 

технологій та усвідомлюють загальну мету державної політики і налаштовані 

активно проводити реформи. Тому важливо здійснити заходи для створення 

умов формування внутрішньої мотивації урядів, державних службовців для 

застосування комп’ютерних інформаційних технологій в процесі 

обслуговування населення та бізнесових структур. 

5) Стратегічні інвестиції.  

Враховуючи реалії жорсткої економії фінансових ресурсів, необхідно 

виділити головні, пріоритетні проекти, фінансування яких здійснювалося б за 

«захищеним» принципом. Такі проекти повинні характеризуватися чіткою 

суспільною цінністю, вимірюваною за визначеними критеріями.  

6) Інтеграція.  

Електронний уряд – це каталізатор, механізм, що відкриває нові можливості, 

але не самоціль. Електронне урядування повинно бути інтегроване в політику та 

сфери, пов’язані з наданням послуг, процеси реформування державного 

управління, діяльність з розвитку інформаційного суспільства; 
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7) Співпраця.  

Необхідно запроваджувати нові форми взаємин, як між державними 

установами, так і в рамках співпраці з приватним сектором і неурядовими 

організаціями. Передусім, державним установам, доведеться подолати 

неготовність спільно працювати одна з одною. З іншого боку – співпраця 

урядових установ, приватних підприємств і неурядових організацій може 

допомогти політикам в справі проведення результативних реформ і прискорити 

процес впровадження електронного урядування [4]. 

8) Системність та простота. 

Необхідно розробити просту та зрозумілу архітектуру порталу з необхідним 

включенням можливості отримання зворотного зв’язку від громадян, які 

скористались послугою [5]. 

9) Електронна взаємодія з громадянами. 

Орієнтація органів державного управління на максимальне задоволення 

потреб громадян є центральною ланкою в концепції електронного уряду. 

Громадськість повинна мати власну долю в розвитку е-уряду. Це повинно 

надавати нової сили активним, відвертим та постійно зацікавленим людям до 

участі в застосуванні е-уряду, таким чином, щоб застосування було налагоджено 

під життя та роботу людей [5]. 

10)Доступність і можливість вибору.  

Це означає, що для українців мають бути створені умови реального доступу 

до сучасних інформаційних технологій. Насамперед, йдеться про можливість 

фізичного доступу до комп’ютерів. Тому розв’язання цієї проблеми бачиться в 

створенні пунктів колективного доступу до інтернету, які можуть бути 

реалізовані на базі бібліотек, поштових відділень або інших пунктів масового 

обслуговування населення, а також у впровадженні інформаційних технологій в 

процес навчання середньої та вищої школи [6]. 

11)Конфіденційність.  

Технології електронного урядування не можуть надійно функціонувати 

відповідно до традиційних уявлень щодо політики інформаційної безпеки, у 

тому числі в частині захисту інформації про особу; 

12)Моніторинг і оцінка.  

Встановлення чіткої відповідальності та реалістичних критеріїв розвитку е-

уряду так само як прозорого контролю цих критеріїв, є важливим чинником 

кінцевого успіху та побудови загальної прозорої та надійної основи в 

державному секторі. 

Отже, розвиток електронного уряду в рамках зазначених напрямів фактично 

являє собою процес створення і ускладнення інформаційно-комунікаційної 
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інфраструктури, що об'єднує органи державного управління і зв'язує їх з 

громадянами та організаціями. 
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му році становитиме від -10% до -35-40%. Станом на 8 квітня 2022 року загальні 

фізичні збитки оцінювалися в 80 млрд дол. Збитки промислових активів 

становлять $6,7 млрд. 

Економісти твердять що падіння бізнесу в Україні становить приблизно 35 

% і що головне для бізнесу зараз просто втриматися просто втриматися і просто 

вижити. Власне як вижити і чи можливо це в умовах війни.  

Кредитні гарантії є ефективним продуктом, орієнтованим на забезпечення 

виконання підприємцями кредитних зобов’язань за договорами банківського 

кредитування в умовах недостатності заставного забезпечення.  

Таким чином, механізм кредитних гарантій, з одного боку, дає можливість 

підприємцям залучити фінансування, яке в кілька разів перевищує наявну в них 

заставу, з другого боку, дає змогу банкам розділити з державою ризики, пов’язані 

з фінансуванням МСП, стимулюючи розвивати цей сегмент бізнесу.  

Запровадження схем гарантування кредитів у різних країнах допомагає 

ефективному вирішенню проблеми погіршення доступу для кредитів МСП: 

високі процентні ставки, відсутність застави, інформаційна асиметрія. Серед 

джерел фінансових ресурсів МСП банківські кредити посідають третє місце 

після доходів від діяльності суб’єктів підприємництва та особистих коштів 

засновників.  

Підтримка банківського фінансування МСП державою переважно має  

вигляд субсидування процентних ставок або часткової компенсації кредитних 

виплат. 

Ще у січні був створений портал Дія.Бізнес який направлений на розвиток 

підприємництва в нашій країні. Спочатку це ініціювало у вигляді онлайн 

платформи на якій доступні різноманітні рішення, поради, підказки для бізнесу, 

з часом це переросло у формування в офлайн осередків офісів у великих містах. 

В умовах війни, на жаль, працює тільки два центри в Тернополі і Ужгороді. 

Цікавим є те що ці проекти не фінансуються з державного бюджету чи обласного 

бюджету, а повністю фінансуються за кошти соціально відповідального бізнесу, 

який працює в регіоні і який готовий підтримувати такі ініціативи для того аби 

вони допомагали малому та середньому бізнесу розвиватися. Тому в цьому 

проекті немає жодних державних чи бюджетних коштів, що є перевагою цього 

проекту, оскільки на своєму етапі розвитку проект повинен заробляти на власне 

існування. Акцент на малий та середній бізнес саме тому що зараз якраз і 

найважче цьому бізнесу і основні надходження бюджетні формують малий та 

середній бізнес. Вони якраз і потребують найбільше підтримки в силу свого 

обмеженого фінансового ресурсу не завжди мають можливість найняти 

приватних консультантів які консультуватимуть їх з усіх без виключення послуг 

які стосуються ведення підприємницької діяльності.  
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Взагалі центр в своїй основі має три основні функції, які розподіляються 

відповідно до діяльності центру. Перша функція, яка зараз і трансформувалась в 

проекти і допомогу в питанні релокації бізнесу це «консалтинг для бізнесу». Це 

консультування з питань ведення підприємницької діяльності з будь-яких питань 

ведення підприємницької діяльності. Має розроблену дворівневу систему 

консультацій: частина консультантів знаходиться безпосередньо в офісі, частина 

консультантів консультує онлайн. Відповідно це консультанти які є штатними 

працівниками Дії. Бізнес і також це є залучені консультанти з числа великого або 

середнього бізнесу в сфері консалтингу які готові долучатись до такого проекту 

і вносити свою соціальну частину в вигляді цих волонтерських консультацій.  

Наступний компонент яким займається центр підтримки підприємців є 

освітні та загальноосвітні програми. Це проявляється в тому що проект вірить в 

те що підприємцем можна стати на будь-якому етапі своєї життєдіяльності. 

Відповідно починаючи з дитинства, закінчуючи вже «срібним віком». В рамках 

цього компоненту навчають підприємницької діяльності: проводяться освітні 

заходи, освітні програми для дітей, підлітків, дорослих, людей старшого віку з 

різноманітних питань ведення підприємницької діяльності.  

І третій компонент «корпоративної соціальної відповідальності», тобто 

реалізація тих напрямків діяльності які цікаві великому бізнесу, їхня підтримка 

та реалізація спільних проектів.  

Найбільше постраждали аграрії. Їх бізнес прив’язаний до конкретної 

території, а роботи в полі чи на фермі не можна відкласти на невизначений 

термін або перенести. Але найбільш стійкими представники ІТ-галузі. 

До війни чинною була затверджена у травні 2017 р. Урядом Стратегія 

розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року. 

Цей документ не передбачає виділення конкретних сум державних коштів, а 

лише констатує необхідність створення схеми державних гарантій, додаючи, що 

“Європейський інвестиційний банк створює в Україні схему гарантування 

кредитів на суму 40 млн євро, яка орієнтуватиметься на інноваційні 

підприємства”. 

15 березня Рада ухвалила закон, що передбачає "додаткові податкові 

стимули для підтримки бізнесу під час війни". 

Серед головних - скасування оподаткування пального та запровадження 

пільгового режиму для підприємців (2% від обороту). Підприємства з обігом до 

10 млрд грн зможуть перейти на сплату єдиного податку. 

Він також повідомив, що усі ухвалені податкові новації мають запрацювати 

вже цього тижня. 

Серед інших змін для бізнесу у воєнний час: 
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– великий бізнес зможе скористатися спрощеною системою оподаткування та 

сплачувати єдиний податок, - так, як це нині робить малий бізнес. Для цього 

ліміт річного обігу підприємства чи компанії не повинен перевищувати 10 

млрд грн, а обмеження щодо кількості працівників знято. 

– ФОПи І та ІІ групи можуть платити єдиний податок добровільно. Якщо 

впрдовж воєнного часу вони не отримуватимуть доходу, вони також можуть 

не сплачувати ЄСВ. 

– ФОПи ІІ-ІІІ груп дозволяється не сплачувати ЄСВ за мобілізованих 

працівників. Такі суми будуть сплачені коштом держбюджету. 

– з 24 лютого 2022 року до кінця 2022 року власники звільняються від сплати 

податку за землю, розташовану на територіях, де йдуть бої. 
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КОРПОРАТИВНІ КОМУНІКАЦІЇ ЯК ДІЄВИЙ ІНСТРУМЕНТ 

НАЛАГОДЖЕННЯ МІЖІНСТИТУЦІЙНОЇ СПІВПРАЦІ  

 

Корпоративна комунікація відіграє важливу роль як рушійна сила в основі 

компанії. Її завдання полягає в тому, щоб залучити зовнішні точки зору всередині 

компанії, конструктивно поставити під сумнів рішення та розробити плани, які 

залучають компанію до процесу за участю всіх зацікавлених сторін як всередині 

компанії, так і за її межами. Саме міжінституційне спілкування допомагає 

досягти бізнес-цілей шляхом розробки та реалізації позитивних зовнішніх і 

внутрішніх змін. Заходи орієнтовані на широку аудиторію, включаючи ЗМІ та 

міжнародні організації, ключових лідерів думок, працівників, споживачів та 

широку громадськість [1-3]. 

Зокрема, до 70-х років минулого століття професіонали використовували 

термін «зв'язки з громадськістю». Функція зв'язків з громадськістю в тактиці 

більшості компаній, насамперед комунікації із ЗМІ, розглядається як опис 

взаємодії з різними аудиторіями. Але окрім ЗМІ, з часом з’явилися й інші 

зацікавлені сторони, як всередині компанії, так і за її межами, і вони почали 

вимагати від компанії більше інформації. В результаті комунікація стала 

розглядатися як щось більше, ніж просто «зв’язки з громадкістю». Тому спочатку 

у великих, а потім і в усіх інших компаніях сформувалася особлива функція 

корпоративного спілкування стаючи реальним інструментом міжінституційної 

співпраці. Ця нова функція охоплює кілька сфер роботи, включаючи 

корпоративний стиль, корпоративну рекламу, внутрішні комунікації, 

антикризове управління, відносини зі ЗМІ, відносини з інвесторами, події та 

соціально-політичні комунікації. Важливою особливістю цієї функції є те, що 

вона працює з усією організацією та тим, як організація бачить свою первинну 

цільову аудиторію (внутрішню та зовнішню). 

Корпоративні комунікації – це специфічна управлінська функція, що 

цілеспрямовано відповідає за контроль та координацію роботи в різних сферах 

комунікацій, таких як зв’язки зі ЗМІ, суспільно-політичні комунікації та 

внутрішні комунікації. Вчені визначають корпоративну комунікацію як 

«інструмент управління, за допомогою якого всі свідомо використовувані форми 

внутрішньої та зовнішньої комунікації можуть координуватися якомога 
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ефективно», із загальною метою формування «хороших відносин з групами, від 

яких залежить успіх компанії».  

Аналіз показує, що корпоративна комунікаційна діяльність поділяється на: 

управління репутацією, просування від першої особи, лобіювання, корпоративна 

соціальна відповідальність (КСВ), внутрішня комунікація. Репутація, як 

правило, є основним продуктом корпоративної комунікації, тоді як КСВ, 

внутрішня комунікація, лобіювання та просування від першої особи є 

інструментами корпоративної комунікації, які мають мету – створення хорошої 

репутації компанії та формування ефективної команди [2, с. 170-179]. 

Таким чином, можна визначити корпоративну комунікацію як специфічну 

функцію управління, яка створює основу для ефективної координації всіх 

внутрішніх і зовнішніх комунікацій із загальною метою створення і підтримки 

сприятливого репутації серед груп зацікавлених сторін (груп цільових аудиторій 

і стейкхолдерів), від яких залежить успіх організації.  

З вищенаведеного слідує й складність корпоративної комунікації. Це 

особливо видно в організаціях з широким географічним охопленням (тобто таких 

як транснаціональні корпорації), або з широким спектром послуг, продуктів і 

послуг, де координується зв’язок між штаб-квартирою та різними відділами 

організації. Окрім того, розробка стратегій і планів ефективних корпоративних 

комунікацій може мати інші проблеми. Корпоративні комунікації часто 

вимагають інтегрованого підходу до управління комунікаціями і виходять за 

рамки окремих інструментів комунікації (наприклад, брендинг, зв’язки зі ЗМІ, 

відносини з інвесторами, соціально-політичні комунікації, внутрішні комунікації 

тощо), щоб обслуговувати стратегічні інтереси всієї організації. Ідея полягає в 

тому, що стійкість та успіх компанії залежить від того, як її сприймають ключові 

зацікавлені сторони, а комунікація відіграє важливу роль у створенні, підтримці 

та захисті репутації компанії [3]. 

Отже, можна стверджувати, корпоративні галузеві відносини відповідають 

за координацію участі компанії в зовнішніх галузевих і торгових організаціях для 

зміцнення її позицій та впливу на поточній і майбутній порядок денний галузі, 

будучи в своїй основі дієвим інструментом підвищення ефективності 

міжінституційної співпраці. Означене сприяє діалогу та співпраці між 

зацікавленими сторонами галузі щодо розробки та впровадження відповідних 

добровільних неконкурентних найкращих практик і стандартів, які 

кристалізуючись додають цінність споживачам і клієнтам на всіх ринках. 

Загалом, корпоративні комунікації включають повний спектр управлінської 

діяльності, включаючи планування, координацію всіх комунікаційних каналів, 

консультування генерального директора організації та вищого керівництва, а 

також тактичні дії. Виходячи з цього, можемо визначити корпоративну 
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комунікацію як функцію управління, яка забезпечує основу для ефективної 

координації всіх внутрішніх і зовнішніх комунікацій для досягнення спільних 

цілей, будучи при цьому ефективним інструментом міжінституційної співпраці. 
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ВЗАЄМОДІЯ МІЖ ГРОМАДСЬКІСТЮ ТА  

ОРГАНАМИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ :  

ФОРМИ ТА ПРАВОВІ ОСНОВИ 

 

 Щоб справді служити соціальним інтересам, держава має «прислухатися» 

до інститутів громадянського суспільства через різні форми. Така взаємодія між 

громадськістю та державою не лише дозволятиме державі виконувати державні 

завдання та функції, а й сприятиме розвитку правової, політичної та соціальної 

свідомості інститутів громадянського суспільства та сформує досвідчене 

суспільство, яке гармонійно взаємодіятиме з державою для загального розвитку. 

Найпоширенішою кооперацією громадськості та держави є співпраця у сфері 

державного управління, яка охоплює багато сфер права.  

 Держава - це не лише машина для управління державними справами, не 

лише система бюрократії та підпорядкованих установ, а й еквівалент 

громадянського суспільства. Для демократичного управління уряд зацікавлений 

у співпраці з громадою. Структура державного управління має органічну та 

https://www.nestle.ua/jobs/career-area/communications
https://stud.com.ua/143013/marketing/korporativni_%20komunikatsiyi
https://stud.com.ua/143013/marketing/korporativni_%20komunikatsiyi
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єдину діючу систему органів державного управління, місцевого самоврядування 

та їх посадових і службових осіб, а також установ, організацій та окремих 

неурядових організацій, які виконують функції державного управління згідно з 

правилами. Суб'єктом державного управління являється суб'єкт, який здійснює 

державну адміністративну владу: надання адміністративних послуг або 

адміністративної діяльності. Вони є невід'ємною частиною влади єдиної 

держави, розділеної на відповідні гілки, орієнтовані на цінності, цілі та потреби 

громади та окремих її членів, які служать споживачам як структура влади. [1] 

Громадськість - одна або кілька фізичних або юридичних осіб, їх 

об'єднання, організації чи групи, що діють відповідно до чинного законодавства 

України або практики. Саме громадськість контролює та легітимізує систему 

влади через публічні дебати, і саме громадськість може вирішувати конфлікти. 

Знання та вміння використовувати відповідні інструменти для взаємодії між 

владою та громадами, а також відповідальність за спільне прийняття рішень. 

Механізм реалізації - це суспільна участь народу, що відображає 

самоорганізацію та соціальну автономію народу. [2] 

 Громадська робота людей проходить у різних формах залежно від 

специфіки їх діяльності. Громадські організації, політичні партії, громадські 

рухи - це лише деякі з них. Громадська організація (ОГО) - це масове об’єднання 

групи, створене за власною ініціативою для досягнення довгострокових цілей, зі 

своїм статутом і характеризується більш-менш чіткою структурою. Однією з їх 

характеристик є документація, організація та структурна підтримка цілей і 

завдань, що фактично відрізняє їх від соціальних рухів. Якщо під час розгляду 

питання присутній активіст чи експерт будь-якої громадської організації, то 

громадське представництво вважається забезпеченим, і тому уряд відкритий для 

людей. [3] 

 В Україні нормативно-правовими актами передбачено достатню кількість 

різноманітних форм участі громадян у формуванні державної політики. Зокрема, 

способи роботи з громадянами формально поділяються на прямі (громадське 

обговорення) та непрямі (дослідження громадської думки). Закони України «Про 

засади внутрішньої та зовнішньої політики», «Про доступ до публічної 

інформації» регулюють форми взаємодії влади та громади, такі як громадські 

ради, громадські слухання, громадські ініціативи, консультації, круглі столи, 

зустрічі, соціологічні опитування, соціальний моніторинг тощо.[4] 

 Особливої уваги заслуговує єдиний портал органів виконавчої влади 

«Урядовий портал», який містить систематичну інформацію про діяльність 

органів державної влади, звернення та запити громадян, громадське обговорення 

проектів нормативно-правових актів тощо. Ефективне функціонування цих 

ресурсів можна вважати важливим кроком на шляху до повноцінного 
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електронного урядування, потребу, яку висловлюють усі провладні партії в 

Україні. Крім того, слід звернути увагу на електронні петиції, в яких 

індивідуальні або колективні звернення, пропозиції, скарги, запити подаються в 

письмовій формі до органів державної влади. [5] 

 Отже, враховуючи вище викладене, можна сказати, що невід’ємною 

частиною будь-якого демократичного суспільства є різноманітні громадські 

об’єднання. Громадяни беруть участь у розробці державної політики, а уряди 

створюють відкрите та орієнтоване на розвиток інформаційне суспільство, де 

кожен може вільно отримати доступ, використовувати та повноцінно ділитися 

інформацією та знаннями. Сприяти соціальному та особистісному розвитку та 

покращенню якості життя. Сьогодні громадянське суспільство вважається 

невід’ємною частиною правової демократичної держави. [6] 
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РОЛЬ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ У ЗДІЙСНЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ 

ПОЛІТИКИ РЕГІОНУ 

 

У цей складний період багато країн проводять програми децентралізації, 

передаючи численні повноваження органам місцевого самоврядування. Коли 

цей процес є добре спланованим та керується ефективно і грамотно, то місцеві 

органи влади показують не абиякі успіхи в самоуправлінні, в тому числі і в 

економіці.   Тому роль місцевої влади є у здійсненні економічної політики 

регіону є ключовою. 

 Науковець Е. Алаєв у своєму понятійно-термінологічному словнику 

визначив регіональну політику як "сферу дiяльностi з управління економічним, 

соціальним і політичним розвитком країни в просторовому, регіональному 

аспекті, тобто пов'язану з взаємовідносинами між державою і регіон, а також 

регіонів між собою".[1]  

В процесі формування ринкової економіки неминучим  є підвищення ролі 

регіонів і їх органів управління в здійсненні відтворювальних процесів в 

регіональних господарських системах, що підтверджується досвідом країн з 

розвинутими ринковими відносинами. Розв’язання проблем на 

макроекономічному рівні може бути ефективним лише при всебічній підтримці 

й активному сприянні заходам на мікроекономічному рівні в рамках здійснення 

виваженої регіональної політики. Перелік завдань, які сьогодні повинні 

вирішувати регіональні органи управління є достатньо широким, це:  

 забезпечення оптимального функціонування і розвитку господарства 

регіону;  

 створення умов для підвищення рівня і якості життя населення територій;  

 формування фінансових ресурсів (у вигляді доходів бюджету), необхідних 

для реалізації державних і регіональних управлінських структур;  

 розвиток соціальної сфери, необхідної для життєдіяльності населення даної 

території;  

 охорона навколишнього середовища як єдиного середовища проживання 

тощо.[2] 

Економічне процвітання має важливе значення як у національному, так і в 

місцевому масштабі, що дозволяє громадам покращувати своє економічне 

майбутнє. Широкий спектр змінних впливає на економічний розвиток в 

муніципалітетах. Багато з них знаходяться поза прямим контролем або впливом 

органів місцевого самоврядування. Проте, органи місцевого самоврядування 

можуть відігравати важливу роль у сприянні кращим умовам економічного 

розвитку в межах своїх муніципалітетів.  Їх роль полягає у розробці 
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довгострокових стратегій економічного розвитку, та  створенні належних умов 

для нього. [5]  

Існує кілька причин, чому органи місцевого влади є незамінними в процесі 

економічного розвитку, починаючи зі своїх традиційних ролей. Місцеві органи 

влади повинні забезпечити безпечне та стабільне середовище, в якому 

підприємства можуть процвітати. Вони є відповідальними за фізичну 

інфраструктуру – дороги, водопостачання, поводження з відходами, 

інформаційно-комунікаційні технології – всі вони необхідні передумови 

господарської діяльності.  

Вони також задовольняють потреби своїх громадян:  

 охорону здоров'я; 

 питання освіти; 

 забезпечення житла; 

 місцевого транспорту; 

 функціонування закладів культури та відпочинку;  

 догляд за дітьми та інші суспільні блага та послуги, які є необхідно для 

виховання здорової, кваліфікованої та надійної робочої сили. 

На додаток до цих традиційних ролей, місцева влада по всьому світу 

відіграє ключову роль у створенні робочих місць та економічному розвитку  у 

своїх зонах відповідальності. Також, місцева влада є найкращим ініціаторам, 

каталізатором та драйвером в процесів залучення зацікавлених сторін до 

спільного бачення майбутнього, розробки стратегій та реалізація ініціатив 

економічного розвитку. 

Звичайно, місцевий економічний розвиток – це лише одна частина зусиль, 

необхідних для цього створення робочих місць і сприяння добробуту. 

Національні плани та політики розвитку є необхідні для великих 

інфраструктурних проектів, таких як енергомережі, автомагістралі, залізниці, і 

мережі зв'язку. Національні та наднаціональні уряди також повинні управляти 

фіскальною та грошово-кредитною політикою та веденням переговорів про 

міжнародні торговельні угоди. Місцеві органи влади доповнюють ці національні 

та наднаціональні стратегії, спонукаючи локальні зацікавлені сторони до дії 

знизу вгору. Тут, у місцевому масштабі, є спроможність сприяти участі всіх 

частин суспільства та започаткувати економічну ініціативи з розвитку.[6, с 5] 

Органи місцевої влади є основними ініціаторами програм економічного 

розвитку шляхом залучення загальнодержавних та місцевих фінансів, 

застосування регулятивної функції і на цій основі досягнення економічного 

розвитку регіону. 
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Хоч місцевий економічний розвиток базується на використанні місцевих 

порівняльних переваг, місцевих ресурсів, він є складовою частиною 

економічного розвитку держави і має як внутрішній, так і зовнішній аспект. 

Внутрішній аспект полягає у виявлення взаємовпливу розвитку регіону та 

держави в цілому, встановленні напрямків взаємовідносин та показників, які б 

змогли кількісно характеризувати цей взаємовплив.  

Уряд держави впливає на місцевий економічний розвиток: 

 формуючи фіскальну та здійснюючи економічну політику, яка визначає 

структуру економіки як регіону в цілому так і держави; 

 створюючи економічні програми розвитку та забезпечуючи їх фінансування; 

 створюючи національну фінансову, юридичну та фізичну інфраструктуру.  

Центральний уряд держави створює економічне і політичне середовище.  

Іншими словами - встановлює межі регулювання, необхідну інфраструктуру 

обслуговування, які формують загальний національний підприємницький 

клімат, від якого залежить рівень економічного розвитку регіону та який 

допомагає або заважає зростанню кількості підприємницьких структур.[4] 

Як комплексна діяльність місцевий економічний розвиток  сфокусований 

на якнайкращому використанні місцевих ресурсів, зміцненні конкурентної 

позиції регіону й активізації його економічного зростання та, як наслідок, 

підвищенні якості життя для всіх мешканців на основі партнерства публічного, 

приватного та громадського секторів. 

Мотивація населення брати участь у процесі управління безпосередньо 

залежить від упровадження відносно простих, але дієвих механізмів комунікації. 

Інтереси бізнесу традиційно розглядаються як суто економічні та пов’язані з  

отриманням прибутку, однак місцевий бізнес зацікавлений у  зміцненні 

економічних можливостей громади загалом і  розвитку людського капіталу, а  

також забезпеченні попиту в  широкому сенсі. Своєю чергою, діяльність 

неурядових організацій може істотно впливати на ефективність комунікації та 

формувати інституційну базу для управління суспільно важливими проєктами. 

Очевидно, що місцевий економічний розвиток  потребує взаємодії між 

різними гравцями у регіоні. Фактично успішний місцевий економічний розвиток 

можливий лише за умови тісної взаємодії між місцевими органами влади, 

бізнесом, неураядовими організаціями та населенням. Тому налагодження 

постійної комунікації, побудова відносин довіри й упровадження підходів 

спільної відповідальності за результати місцевого економічного розвитку  є 

важливими завданнями для формування ефективної системи управління життям 

регіону. [3, 29] 

Отже з вище сказаного можна зробити всиновок, що  основними цілями які 

перед собою мають ставити органи місцевого самоврядування в у здійсненні 
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економічної політики є: насамперед забезпечення конкурентоспроможності та 

розвиток конкурентних переваг територій, а також пошук інвесторів і заохочення 

їх до вкладання свого капіталу в місцеву економіку і не варто забувати про  

формування загального бачення, комплексної стратегії розвитку території із 

залученням до цього процесу всіх зацікавлених сторін і забезпечення її 

реалізації. 
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ВЗАЄМОДІЯ БІЗНЕСУ ТА ВЛАДИ У РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНИХ 

ПРОЕКТІВ 

 

Необхідність співпраці бізнесу та влади у розвитку соціальних проектів в 

сучасних умовах є надзвичайно важливою, оскільки процес, який спрямований 

на розробку та реалізацію ефективних напрямів розвитку соціально-економічної 

системи загалом, та її окремих елементів, враховує економічні інтереси сторін та 

раціональне використання ресурсів. 

Для розвитку української економічної думки побудова нової моделі 

взаємовідносин держави та бізнесу на основі моральних цінностей може бути 

переходом до якісного економічного зростання та суспільного добробуту. 

Головні зусилля співпраці спрямовані на створювання ефективного механізму 

регулювання широких суспільних відносин, забезпечення якісними послугами та 

покращення якості життя громадян. 

На сьогодні одним із пріоритетів у цій сфері є розвиток державно-

приватного партнерства. Державно-приватне партнерство (ДПП) – 

співробітництво між державою Україна, Автономною Республікою Крим, 

територіальними громадами в особі відповідних органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування (державними партнерами) та юридичними 

особами, крім державних та комунальних підприємств, або фізичними особами - 

підприємцями (приватними партнерами), що здійснюється на основі договору в 

порядку, встановленому Законом України «Про державно-приватне 

партнерство» [1]. 

В умовах дефіциту бюджетних коштів ДПП стає дедалі популярнішим 

способом розвитку соціально значущих сфер. Вони найбільше потребують 

різноманітних ресурсів, оскільки тривалий час існували в умовах прямого 

державного управління. При нестачі фінансування якість послуг населення 

погіршується, а їх кількість скорочується: галузь вимагає значних витрат, але 

прибутковість у неї невисока. При цьому потреби населення та його вимоги 

постійно зростають. Залучаючи кошти підприємців, адміністрація отримує 

можливість вирішити ці протиріччя.  

Існують різні моделі ДПП. Але насправді кожна з них – відображає прозорі 

процедури підбору державою приватного партнера для реалізації соціальних 

проектів. Співпраця дозволяє знизити обсяг вкладень під час зведення будівель 

та закупівлі обладнання за рахунок існуючих соціальних ресурсів, скоротити 

терміни реалізації суспільно значущих проектів. При цьому, завдяки приватному 

бізнесу зростає економічна ефективність проектів. Таким чином, бюджетне 
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навантаження знижується, а якість соціального обслуговування населення 

покращується. 

Об'єднуючи зусилля, влада та бізнес у короткий термін зводять соціально 

значущі об'єкти, школи, медичні установи, упорядковують вулиці, прокладають 

дороги, а також будують житло. 

В перші роки проголошення незалежності України, вона ще не мала ані 

бізнес-сектору, спроможного генерувати приватних партнерів, ані відповідного 

законодавства, ані регуляторного механізму, ані політики державно-приватного 

партнерства. Саме тому протягом перших 20 років відбувався процес 

становлення як бізнес-сектору, так і ДПП [2].  

Відтак, за кількістю укладених угод ДПП за період 2012-2020 рр. 

виявляється, що вітчизняні дані перебільшують світові у рази, що видно з 

порівняння офіційних даних. 

 

 
 

Рис. 1.  Динаміка угод ДПП в Україні, 2012-2020 рр. [2]. 

 

Важливою характеристикою розвитку ДПП в Україні є завершеність їх 

проєктів. Не всі укладені угоди (проекти) ДПП розпочинаються та не всі 

завершуються (рис. 2).  

 За даними центральних та місцевих органів виконавчої влади в Україні 

станом на 01.01.2022 на умовах ДПП укладено 193 договори, з яких реалізується 

31 договір (22 – концесійних договорів, 5 - договорів про спільну діяльність, 4 - 

інші договори), 162 договорів не реалізується (119 – не виконується, 43 - 

розірвані / закінчився термін дії) [3]. 
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Рис. 2. Структура угод (проектів) ДПП в Україні за ознакою 

«завершеність» станом на 01.01.2022 р. [3]. 

 

Якщо розглядати ДПП з боку вигоди, можна виділити головні пункти для 

кожної зі сторін: 

1. Для інвестора: 

 довгострокове, зворотне вкладення інвестицій; 

 взаємодія з державою на основі довгострокової угоди; 

 можливість отримання ділянки з метою реалізації угоди без торгів; 

 реалізація проекту за участю держави (можливість одержання часткового 

фінансування проекту за рахунок коштів бюджету); 

 отримання додаткових гарантій; 

 поділ ризиків із публічною стороною; 

 можливість самостійно визначити параметри проекту (у межах приватної 

ініціативи). 

2. Для держави: 

 залучення приватних інвестицій у сфери, що традиційно займаються 

державою; 

 підвищення якості товарів, робіт, послуг, організація забезпечення якими 

споживачів належить до питань ведення влади; 

 можливість використання досвіду, компетенцій, сучасних підходів інвестора 

щодо експлуатації об’єкта угоди; 

 поділ ризиків із приватною стороною; 

 можливість скоротити витрати на проект у частині розробки проекту (в 

рамках приватної ініціативи); 

 зниження витрат та участі держави в управлінні майном на довгостроковий 

період. 
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Отже, можна зробити висновок, що в Україні поступово трансформуються 

відносини між бізнесом та державою, з кожним роком кількість 

укладених/завершених угод стає більше. Таким чином, взаємодія відображає 

об’єктивні інтереси бізнесу та потреби структурі державної влади у реалізації 

соціально – значимих проектів.  
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ДЕРЖАВНІ ТА ГРОМАДСЬКІ ПОСЛУГИ В УКРАЇНІ 

Право громадян України на отримання державних послуг для забезпечення 

своїх прав, свобод та інтересів гарантується Конституцією України. За роки 

незалежності розвиток адміністративного та процесуального законодавства в 

Україні відбувався дещо хаотично. Першим законодавчим актом в цій сфері  був 

Закон України «Про звернення громадян». Також варто звернути увагу на 

«Кодекс адміністративного судочинства України», проєкт якого розроблено та 

подано на розгляд Верховної Ради України, в якому пропонується усунути наявні 

«діри» у правовому регулюванні адміністративних процедур, у тому числі щодо 

надання адміністративних послуг. Кодекс має передбачити порядок вирішення 
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індивідуальних та індивідуальних адміністративних справ органами виконавчої 

влади та органами місцевого самоврядування. 

Велику увагу приділяється наданню цифрових послуг в Україні. [1] 

Дія- це: 

– Портал (Онлайн сервіс державних послуг, де все швидко, чітко й зрозуміло. 

Тут можна отримати послугу там і тоді, коли потрібно); 

– Бізнес (Портал з допомоги малому та середньому бізнесу); 

– Застосунок (Мобільний застосунок з електронними документами, та даними 

про людину з реєстрів); 

– ЦНАПи (Центри надання адміністративних послуг у кожному куточку 

України. У майбутньому Центри Дії); 

– Освіта (Портал з онлайн-курсами: базовий із цифрової грамотності, для 

вчителів та батьків «Онлайн-безпека дітей»); 

– Дія City (Спеціальний правовий режим для IT-індустрії).[2] 

З метою підвищення ефективності державного управління та місцевого 

самоврядування особливу увагу слід приділяти діяльності органів виконавчої 

влади та місцевого самоврядування. Для досягнення цієї мети служить категорія 

«адміністративні послуги». 

Таким чином, адміністративні послуги — це діяльність органів державної 

влади адміністративних органів, спрямована на забезпечення умов для реалізації 

суб’єктивних прав фізичних або юридичних осіб і здійснюється за її 

замовленням. 

Недоліки існуючої практики надання адміністративних послуг з точки зору 

громадян [3] 

Організація сучасних вітчизняних адміністративних послуг з точки зору 

зручності для фізичних осіб характеризується багатьма вадами об’єктивного та 

суб’єктивного характеру. Деякі недоліки є узаконеними, а саме юридично 

дійсними: 

1) адміністративні органи територіально розосереджені, тому їх відвідування 

вимагають від приватних осіб значних зусиль і ресурсів; 

2) у більшості органів існують обмеження щодо днів і годин прийому громадян, 

не завжди враховуються критерії комфорту для осіб; 

3) відсутність належної інформації про процедури приймання послуг; 

4) терміни, встановлені для надання певних послуг, занадто тривалі; 

5) непослідовне правове регулювання, особливо на місцевому рівні, та 

неналежне правове регулювання процесуальних питань; 

6) поширене фактичне примушування фізичних осіб до отримання супутніх 

платних послуг (наприклад, фотокопіювання, консультування тощо), сплата 

«благодійних» внесків, оформлення відносин за допомогою «контрактів». 
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Більшість незручностей створюють самі адміністративні органи, оскільки 

вимоги законодавства не дотримуються належним чином. Серед 

найпоширеніших порушень законодавства щодо надання адміністративних 

послуг: 

1) вимагання документів, не передбачених законом або у не передбаченій 

законом формі (наприклад, нотаріально засвідчені копії документів); 

2) порушення положень щодо надання окремих видів послуг.[4] 

Хочемо звернути увагу на шляхи підвищення якості адміністративних 

послуг. Для підвищення якості адміністративних послуг необхідно: 

1) розрізняти в системі органів виконавчої влади органи, які займаються 

розробкою політики, і ті, що задіяні в нинішньому управлінні. У другій категорії 

необхідно виділити установи, які надають адміністративні послуги (особливо 

державні), та зосередити свою діяльність на їх якості; 

2) скоротити перелік (номенклатуру) адміністративних послуг, залишивши лише 

послуги, які є справді важливими для суспільних інтересів. Для цього всі 

послуги, що надаються органами державної влади та місцевого самоврядування 

та їх підприємствами, установами та організаціями, необхідно переглянути 

(тобто фактично провести функціональні обстеження) та систематизувати за 

певними критеріями. 

 3) максимально децентралізувати надання адміністративних послуг. Це 

наблизить їх до споживачів, що не тільки зручно для них, але й допоможе 

точніше визначити їхні потреби та очікування. З цією метою завдання надання 

адміністративних послуг (через відкриті механізми проведення тендерів, 

делегування) доцільно делегувати недержавним структурам. служби), 

професійні органи самоврядування тощо. Передача державних обов’язків має 

супроводжуватися відповідним державним фінансуванням діяльності. 

Можливість конкурентної зміни постачальників адміністративних послуг 

створить конкуренцію за право адміністрування адміністративних послуг та 

змусить їх покращувати їх якість. Необхідно забезпечити належний контроль за 

якістю надання адміністративних послуг такими суб’єктами, здійснювати 

системну оцінку діяльності на основі думки споживачів, а також залишити 

прерогативу ціноутворення у цій сфері за державою. Відповідальність за надання 

цих послуг повинна залишатися за державою або місцевою владою; 

4) детально регламентувати процедури надання адміністративних послуг. 

Правова визначеність у процесуальному плані зменшує можливості для 

зловживань і гарантує правовий захист фізичним особам; 

5) створити умови для того, щоб суб'єкти надання адміністративних послуг у 

сфері організації внутрішньої діяльності (внутрішнього управління) могли діяти 
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на засадах приватного сектора. Особливо це має стосуватися підбору та 

управління персоналом, визначення оплати праці; 

6) розробити стандарти надання адміністративних послуг на основі (з 

урахуванням) подібних стандартів послуг у приватному секторі. Зміни мають 

передбачати: запровадження відносин клієнт-підрядник; зосередитися на 

результатах, а не на внесках і діях; відповідальність перед 

клієнтами/споживачами. [5] 

Отже, система державної служби є важливою складовою системи 

державної влади та державного управління. Державні послуги є одним із 

основних засобів регулювання відносин між державою та громадянами, 

гарантування прав, свобод та обов’язків громадян. Тому Президент України, 

Кабінет Міністрів України та інші органи влади приділяють велику увагу 

вдосконаленню системи державної служби. 
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На сьогодні, надзвичайно вагомим є глибоке розуміння і усвідомлення 

того, що за теперішніх умов громадянське суспільство є не ціллю само по собі, а 

тільки шляхом реального переходу до демократії та втілення її перспектив. 

Недарма, у дослідженні проблем формування і розвитку громадянського 

суспільства його виокремили як надзвичайно важливий чинник демократизації. 

Ще нещодавно здавалося, що стан українського суспільства та держави 

сьогодні, як ніколи, далекий від ідеалів громадянського суспільства, законності 

та правопорядку. [1] 

Громадянське суспільство в Україні на сьогодні є фундаментальною 

умовою розвитку сучасної незалежної та демократичної держави.  

Першою рушійною силою формування українського громадянського 

суспільства можна вважати революції 2004 та 2014 років. Це дає підставу для 

твердження, що українці розуміють важливість захисту своїх ідей та інтересів та 

необхідність об’єднання громадян для досягнення спільних цілей та спільного 

добробуту. Слід також підкреслити, що волонтерство стало досить популярним. 

Соціологічні дослідження показують, що волонтерський рух в Україні у 2014 та 

на початку 2022 року став неординарним і безпрецедентним проявом 

громадської самоорганізації. [3] 

Протягом 2016 – 2020 років кількість інститутів громадянського 

суспільства суттєво зросла. За даними Державної служби статистики України, 

відбулося збільшення кількості юридичних осіб за організаційно-правовими 

формами господарювання: громадські організації – на 22 149 (з 70 321 станом на 

1 січня 2016 року до 92 470 станом на 1 січня 2021 року), громадські    спілки – 

на 1 122, благодійні організації – на 4 428, релігійні організації – на 3 390, творчі 

спілки (інші професійні організації) – на 38, професійні спілки та їх об'єднання – 

на 2 392, органи самоорганізації населення – на 234. [4] 

М. С. Гурицька вважає, що чинниками, які стають на заваді побудови 

ефективної моделі взаємодії громадянського суспільства і держави в Україні є:  

 неефективність системи соціального партнерства; 

 громадянська пасивність і відчуженість від держави; 

 мовна та культурна різнорідність населення, яка стоїть на заваді творенню 

спільних загальнонаціональних інституцій громадянського суспільства; 

 відсутність ефективних економічних реформ, які б сприяли утвердженню 

економічно сильного, стабільного й не залежного від держави громадянина; 

 брак спільних цінностей та історичного досвіду; 

 відсутність фінансової підтримки і сприяння з боку держави для формування 

середнього класу, який є запорукою існування громадянського суспільства.  

[2] 
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Також важливим чинником розвитку громадянського суспільства в країні 

є модель державного управління. Наявна модель державного управління України 

не відповідає стратегічному курсу країни, спрямованому на європейські 

стандарти демократичного врядування, оскільки є неефективною та схильною до 

корупції, надмірно централізованою, закритою від суспільства та відчуженою від 

потреб громадянина. Саме тому актуальною і соціально значущою є проблема 

підвищення ефективності діяльності органів державної влади та якості наданих 

державою послуг, що відповідають сучасним вимогам суспільства 

Національна стратегія розвитку громадянського суспільства на  2021 – 

2026 роки, указ про яку був опублікований 27 вересня 2021 року, спрямована на 

визначення комплексу взаємопов'язаних стратегічних завдань діяльності 

держави у сфері сприяння розвитку громадянського суспільства до 2026 року.  

Стратегія базується, зокрема, на принципах: 

 самоврядності громадянського суспільства 

 рівності можливостей  

 участі та інклюзивності 

 партнерства 

 прозорості та підзвітності 

 взаємної відповідальності усіх суб'єктів реалізації Стратегії 

В основі діяльності держави у сфері сприяння розвитку громадянського 

суспільства є повага до його автономії. Органи державної влади, органи 

місцевого самоврядування, уникаючи втручання у формування та діяльність 

інститутів громадянського суспільства, повинні створювати сприятливі умови 

для розвитку громадських ініціатив, використовувати прозорі механізми 

підтримки діяльності інститутів громадянського суспільства та впроваджувати 

інструменти громадської участі у прийнятті та реалізації владних рішень. 

Діяльність держави у зазначеній сфері має ґрунтуватися на підході 

"жодних рішень для громадянського суспільства без громадянського 

суспільства" та співпраці органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування та інститутів громадянського суспільства на всіх етапах.  

У стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 

2021-2026 рр буде здійснюватися у таких стратегічних напрямках: 

 Забезпечення ефективних процедур громадської участі у формуванні та 

реалізації державної політики на національному та регіональному рівнях, 

вирішенні питань місцевого значення 

 Створення сприятливих умов для формування та інституційного розвитку 

інститутів громадянського суспільства 
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 Стимулювання участі інститутів громадянського суспільства в соціально-

економічному розвитку України 

 Створення сприятливих умов для співпраці між секторами  [4] 

Отже, виходячи з вищесказаного, можна зробити висновок, що українське 

громадянське суспільство є досить перспективним і має великий потенціал 

розвитку. Воно готове залишити пострадянський  рівень розвитку і вийти на 

новий– європейський. Адже громадянське суспільство проявляє себе в 

протестах, які багаторазово відбувались і досі відбуваються в Україні протягом 

усього часу від здобуття нею незалежності. Українці продовжуватимуть 

формувати та підтримувати розвиток громадянського суспільства шляхом 

продуманих дій, керуючись європейськими стандартами, а саме: референдумів, 

мітингів, демонстрацій, волонтерства та створення нових інститутів 

громадянського суспільства. 
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На сучасному етапі Україна досягла певного рівня відповідності 

національного законодавства, що регулює місцеве самоврядування, 

міжнародним стандартам. Але це початок шляху, оскільки необхідне подальше 

його вдосконалення у зв’язку із проведенням в Україні реформи з децентралізації 

публічної влади та необхідності належного гарантування правової та 

організаційної самостійності органів місцевого самоврядування об’єднаних 

територіальних громад 

Інститут місцевого самоврядування завжди був невід’ємною складовою 

частиною національних конституційно-правових доктрин. Адже, саме місцеве 

самоврядування, поруч із правами людини та розподілом влади, було покладено 

в основу організації функціонування механізму конституційної Держави ще на 

зорі її утворення. 

Місцеве самоврядування є багатогранним і складним політико-правовим 

явищем, яке можна охарактеризувати по-різному. Згідно з аналізом Конституції 

України 1996 р. можна констатувати, що місцеве самоврядування виступає як 

об’єкт нормативно-правового регулювання.[1] 

Місцеве самоврядування в Україні є одним із найважливіших інститутів 

народовладдя і становить одну з найголовніших основ конституційного ладу. 

Інститут місцевого самоврядування в Україні закріплений в Конституції 

України, Законі України “Про місцеве самоврядування в Україні” та інших 

нормативно-правових актах. Право місцевого самоврядування є невід’ємним 

компонентом правових систем багатьох держав світу. 

Термін “самоврядування” має англійське походження (selfgovernment) і 

починаючи з кінця XVIII ст. використовується в англійському конституційному 

праві для позначення організації англійського суспільного ладу, коли народ 

реалізує право на самоврядування через обрані ним парламент і місцеві 

представницькі органи самоврядування, діяльність яких позбавлена будь-якої 

зовнішньої адміністративної оцінки. 

У ХІХ ст. цей термін був запозичений німецькими та російськими 

правознавцями, а пізніше поширився в багатьох країнах Європи, зокрема й 

Україні [2]. 

Специфіка суспільних відносин, які регулюються нормами права 

місцевого самоврядування, полягає в тому, що вони формують особливу сферу 

суспільного життя, яку Конституція України визначає як місцеве 

самоврядування. Останнє є системою суспільних відносин, що виникли у процесі 

самоорганізації населення певних територій субнаціонального рівня для 

самостійного та під власну відповідальність управління місцевими справами 

(вирішення питань місцевого значення як безпосередньо, так і через утворені 
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ним органи місцевого самоврядування та інші органи його самоорганізації за 

місцем проживання). 

Поняття місцевого самоврядування в юридичній літературі активно 

використовується лише починаючи з проголошення незалежності України. Воно 

стосується такого рівня суспільного життя, на якому здійснюється місцеве 

самоврядування. Водночас вживаються різні терміни: “муніципальне право”, 

“комунальне право”, які є ідентичними з “правом місцевого самоврядування”, 

оскільки вони у рівній мірі вживаються щодо явищ та структур, які пов’язані з 

місцевим самоврядуванням. Зміст предмета теорії місцевого самоврядування 

складають суспільні відносини, які мають власну специфіку, оскільки 

характеризуються відсутністю примусу і особливим статусом органів, які 

формуються волевиявленням територіальної громади. Цьому предмету 

притаманна спеціальна група норм, які регулюють суспільні відносини, що 

виникають у сфері здійснення самоврядних повноважень територіальної 

громади, її представницьких та виконавчих органів, принципи їх відносин та 

зв’язки з органами виконавчої влади, що регулюються різного роду публічно-

правовими інститутами, а також правовий режим об’єктів комунальної 

власності. 

Загалом теорію місцевого самоврядування можна визначити як галузь 

права, яка має своїм предметом норми, що визначають соціально-економічні та 

організаційно-правові основи функціонування суб’єктів та об’єктів у межах 

самоврядної території, побудову, компетенцію і форми утворення органів 

місцевого самоврядування та посадових осіб з представницькими функціями.[3] 

Держава встановлює конституційно-правові засади, за якими та чи інша 

особа визнається суб’єктом та об’єктом самоврядування, підстави набуття та 

здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на відповідній 

території, порядок вирішення цих питань у встановленій законом процедурі. 

Місцеве самоврядування кожної територіальної громади села, селища та 

міста юридично оформлюється статутом, який підтверджує його самоврядну 

природу, є гарантією проти втручання у межі територіального управління. 

Володіння місцевим самоврядуванням – передумова розповсюдження на цей 

суб’єкт усіх прав і свобод, які визнаються і закріплюються законом. 

Таким чином, важливою складовою предмета теорії місцевого 

самоврядування є група суспільних відносин, які складаються у процесі втілення 

в життя основних ознак адміністративно-територіального устрою. Специфіка 

цих відносин полягає у тому, що вони є обов’язковим атрибутом предмета теорії 

місцевого самоврядування. Предмет місцевого самоврядування не може бути 

фіксованою категорією, він залежить від змісту конституційних норм, 
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конституційної моделі самоврядування і обсягу суспільних відносин, які 

складають цю сферу життя суспільства. 

Щодо місцевого самоврядування у регулятивних цілях використовують 

єдині юридичні засоби, закладені в самій природі права. До них належать 

приписи, заборони та дозволи.[4] 

Приписи — це такий спосіб правового регулювання суспільних відносин, 

який виражається у покладенні відповідною правовою нормою юридичного 

обов’язку здійснити певну юридично значущу дію в умовах, що передбачені 

цією нормою. Приписи у місцевому самоврядуванні можуть мати характер як 

загально-нормативної орієнтації, коли, наприклад, затверджується положення 

про певний виконавчий орган місцевої ради, так і конкретний характер, коли 

здійснюється певна юридично значуща дія, приймається рішення про виділення 

коштів, припинення незаконного будівництва, звільнення приміщень, 

призначення на посаду тощо [5]. 

Сутність заборон, які органи місцевого самоврядування використовують 

для охорони прав і законних інтересів жителів певної адміністративно-

територіальної одиниці, територіальної громади у цілому, полягає в тому, що 

вони покладають на їх адресати утримання від здійснення певних дій за 

визначених умов. 

Метод дозволу органів місцевого самоврядування найчастіше 

застосовується у стосунках між органами місцевого самоврядування та 

громадами — членами відповідної територіальної громади. Крім того, ст. 143 

Конституції України дозволяє органам місцевого самоврядування вступати у 

договірні відносини з іншими організаціями для реалізації спільних соціально-

економічних і культурних програм розвитку відповідної території.[6] 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 

 

1. Взаємодія держави та інститутів громадянського суспільства. Міністерство 

юстиції України. URL: https://minjust.gov.ua/m/str_33679 (дата звернення: 

30.04.2022). 

2. Карпенко О. О., Миронова О. В. Проблеми комунікації влади і суспільства як 

виклик для держави. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2021. № 

1. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1944 (дата звернення: 

30.04.2022)  

3. Федулова Л. Інноваційні підходи до управління публічною економікою. URL: 

http://surl.li/bkjvb (дата звернення 30.04.2022).  

4. Європейська хартія місцевого самоврядування від 15 жовтня 1985 року. URL : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/ (дата звернення 30.04.2022). 

https://minjust.gov.ua/m/str_33679
http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1944
http://surl.li/bkjvb
https://zakon.rada.gov.ua/laws/


64 
 

 5. Павлов М. М. Особливості процесу цифровізації публічного управління в 

розвинутих країнах. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 15. С. 140–144. URL: 

http://www.investplan.com.ua/pdf/15_2021/23.pdf (дата звернення 30.04.2022). 

6. Цифровізація економіки сприятиме розвитку всіх галузей — Шмигаль. URL: 

http://surl.li/azjfa (дата звернення 30.04.2022). 

 

 

Римар Х. В., УФП-21с 

Львівський національний  

університет імені Івана Франка, м. Львів 

Науковий керівник: к.е.н., доц. О. Я. Маліновська 

 

МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 

Отримавши власний досвід у розробці законодавства про місцеве 

самоврядування, Україна має враховувати надбання зарубіжних країн. 

Міжнародні та європейські стандарти у сфері місцевого самоврядування 

відіграють дуже важливу роль у розвитку місцевої демократії, транскордонного 

економічного та соціального співробітництва територіальних громад та місцевої 

влади, а також – у належній реалізації реформи децентралізації влади в Україні. 

Ці стандарти закріплені у відповідних міжнародно-правових актах, серед яких 

насамперед потрібно виокремити: Європейську хартію місцевого 

самоврядування (Страсбург, 15 жовтня 1985 р.), Всесвітню декларацію місцевого 

самоврядування (Ріоде-Жанейро, 23 – 26 вересня 1985 р.), Європейську рамкову 

конвенцію про транскордонне співробітництво між територіальними общинами 

або властями (Мадрид, 21 травня 1980 р.) та інші. 

Розмірковуючи у ХХІ столітті про міжнародно-правові стандарти 

місцевого самоврядування, зазвичай, маємо на увазі правові норми у сфері 

місцевого самоврядування, які передбачені у міжнародних нормативно-правових 

актах та імплементовані у національне законодавство з метою регламентації 

ефективної взаємодії інститутів місцевого самоврядування між собою, з 

органами держави та місцевого самоврядування. 

Очевидно, що основними особливостями реалізації міжнародно-правових 

стандартів місцевого самоврядування на практиці є те, що, зважаючи на їхню 

еволюцію, вони покликані регламентувати актуальні, спільно вироблені, підходи 

і міжнародні принципи становлення, формування та функціонування місцевого 

самоврядування; самодостатніх територіальних громад, здатних самостійно 

вирішувати питання місцевого значення на рівні їх виникнення; взаємовідносини 

http://www.investplan.com.ua/pdf/15_2021/23.pdf
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між органами місцевого самоврядування різного територіального рівня та їх 

посадовими особами, тощо. 

Звісно ж, еволюція міжнародно-правових стандартів місцевого 

самоврядування повністю віддзеркалює інтеграційні державотворчі процеси, які 

відбулися у Європі протягом останніх трьох століть. Однак, офіційне 

законодавче закріплення цього процесу стало можливим, враховуючи згубні 

наслідки Другої Світової війни та заснування Ради Європи у 1949 р., її активну 

діяльність з метою забезпечення народовладдя (демократії) та правовладдя 

(верховенства права) [1]. 

Деякі стандарти місцевого самоврядування є передбачені в Європейській 

хартії місцевого самоврядування (далі – Хартії), прийнятій Комітетом Міністрів 

Ради Європи у Страсбурзі у червні 1985 р. та підписаній/ ратифікованій всіма 47 

державами-учасницями Ради Європи із зауваженнями та застереженнями щодо 

територіального застосування. Європейські науковці стверджують, що Хартія 

стала «першим багатостороннім конституційним інструментом, який дає 

визначення принципів (стандартів) місцевого самоврядування та гарантує їхнє 

застосування». 

До таких стандартів належать місцевого самоврядування: концепція 

місцевого самоврядування (ст. ст. 2, 3(1) Хартії), партисипативна демократія (ст. 

3(2) Хартії), принцип субсидіарності (у ст. 4(3) Хартії), муніципальна автономія 

(територіальна (ст. 5 Хартії), організаційно-правова (ст. 4 Хартії) та матеріально-

фінансова самостійність (ст. 9 Хартії)), адміністративний нагляд за діяльністю 

органів місцевого самоврядування (ст. 8 Хартії), місцеві фінанси (згідно із ст. 9 

Хартії), міжмуніципальна співпраця (ст. 10(1) Хартії), транскордонне 

співробітництво територіальних громад (ст. 10(3) Хартії), правовий захист 

місцевого самоврядування (ст. 11 Хартії [2]. 

Вважається, що саме Хартія з часом стала своєрідним фундаментом 

місцевої демократії та істинним захисником європейських цінностей. Хартія дає 

змогу роздивитися місцеве самоврядування під різними кутами зору, зокрема, 

позитивну оцінку отримали децентралізація, застосування принципу 

субсидіарності та залучення інститутів громадянського суспільства, а негативну 

– економічні (матеріально-фінансові) обмеження діяльності органів місцевого 

самоврядування та взаємовідносини з органами державної влади. Навіть зараз, у 

ХХІ столітті, саме Хартія вважається «визначальним правовим документом 

щодо стандартів місцевого самоврядування».  

Інші стандарти місцевого самоврядування є передбачені іншими 

міжнародно-правовими документами у контексті розвитку місцевого 

самоврядування (конвенціями, резолюціями та рекомендаціями) та висвітлені у 
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думках Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи на підставі 

аналітичних звітів моніторингових груп. 

Окремо варто виділити Стратегію інновацій та доброго врядування на 

місцевому рівні, яку розробили у 2005 р., а Комітет Міністрів  РЄ затвердив її у 

вигляді декларації у березні 2008 року. Стратегії передбачає основні 12-ть 

принципів інновацій та доброго врядування на місцевому рівні, серед яких: 

– чесне проведення виборів, представництво та участь місцевих мешканців 

у розвитку місцевого самоврядування, щоби забезпечити реальні 

можливості для всіх громадян мати свій голос у вирішенні місцевих справ; 

– чуйність для забезпечення відповідного реагування органів місцевої влади 

на законні очікування та потреби громадян; 

– ефективність і результативність для забезпечення досягнення цілей і 

водночас найбільш раціонального використання наявних ресурсів; 

– відкритість та прозорість для забезпечення публічного доступу до 

інформації та полегшення розуміння ведення суспільних справ; 

– правовладдя (верховенство права) з метою забезпечення справедливості та 

політичної нейтральності органів місцевої влади у своїй діяльності;  

– етична поведінка, щоб забезпечити перевагу суспільних інтересів над 

приватними;  

– компетентність та спроможність, щоб забезпечити здатність представників 

та посадових осіб місцевої влади ефективно виконувати їхні обов’язки;  

– інновації та відкритість до змін, щоб забезпечити здобуття користі від 

нових рішень та кращих практик 

– усталений (сталий) розвиток та орієнтація на довгострокові результат з 

метою врахування інтересів прийдешніх поколінь у збереженні 

національної (місцевої) спадщини; 

– надійний фінансовий менеджмент, щоб забезпечити ощадливе та 

продуктивне використання публічних фінансів та інших матеріальних 

коштів; 

– права людини, культурна різноманітність та соціальне згуртування, щоб 

забезпечити захищеність і повагу до усіх; 

– підзвітність, для того щоб забезпечити відповідальність посадових 

– осіб місцевої влади за свої дії. 
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РОБОТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ПІД ЧАС ВОЄННОГО 

СТАНУ 

 

У зв’язку із військовою агресією російської федерації на Україну з 24 

лютого на території країни введений військовий стан. Відповідно до ч. 2 ст. 9 та 

8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», органи місцевого 

самоврядування і далі здійснюють повноваження, надані їм Конституцією 

України, цим та іншими законами України. Військове командування разом із 

Міністерством внутрішніх справ України, іншими органами виконавчої влади, 

органами місцевого самоврядування має забезпечити передбачені Законом 

України «Про правовий режим воєнного стану» заходи й повноваження, 

необхідні для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та 

інтересів держави.2 

Відповідно до статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнного 

стану», військове командування разом із військовими адміністраціями (у разі їх 

утворення) можуть самостійно або із залученням органів виконавчої влади, 

органів місцевого самоврядування запроваджувати та здійснювати в межах 

тимчасових обмежень конституційних прав і свобод людини і громадянина, а 

також прав і законних інтересів юридичних осіб, передбачених указом 

Президента України про введення воєнного стану, такі заходи правового режиму 

воєнного стану: 

– встановлювати (посилювати) охорону об’єктів державного значення, 

об’єктів державного значення національної транспортної системи України та 

об’єктів, що забезпечують життєдіяльність населення, і вводити особливий 

режим їх роботи. Порядок встановлення (посилення) охорони таких об’єктів 

та їх перелік, що із введенням воєнного стану підлягають охороні, а також 

порядок особливого режиму їх роботи затверджуються Кабінетом Міністрів 

України; 

– запроваджувати трудову повинність для працездатних осіб, не залучених до 

роботи в оборонній сфері та сфері забезпечення життєдіяльності населення і 

не заброньованих за підприємствами, установами та організаціями на період 

дії воєнного стану з метою виконання робіт, що мають оборонний характер, 
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а також ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, які виникли в період дії 

воєнного стану, та залучати їх в умовах воєнного стану до суспільно 

корисних робіт, що виконуються для задоволення потреб Збройних Сил 

України; 

– використовувати потужності та трудові ресурси підприємств, установ і 

організацій усіх форм власності для потреби оборони, змінювати режим 

їхньої роботи, проводити інші виробничі роботи, та умов праці відповідно до 

законодавства про працю; 

– примусово відчужувати майно, для потреб держави в умовах воєнного стану 

в установленому законом порядку та видавати про це відповідні документи 

встановленого зразка;  

– запроваджувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, 

комендантську годину, а також встановлювати спеціальний режим 

світломаскування; 

– встановлювати у порядку, особливий режим в’їзду та виїзду, омежувати 

свободу пересування громадян, іноземців, а також рух транспортних засобів; 

– перевіряти документи у осіб, в разі потреби проводити огляд речей, 

транспортних засобів, багажу та вантажу, службових приміщень та житла 

громадян, за винятком обмежень, встановлених Конституцією України.  

– забороняється проводити мирні збори, мітинги та інші масові заходи; 

– порушувати у порядку, питання про заборону діяльності політичних партій, 

громадських об’єднань, якщо вона спрямована на ліквідацію незалежності 

України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення 

суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, 

незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, на 

розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права 

і свободи людини, здоров’я населення; 

– встановлювати заборону або обмеження на вибір місця перебування чи місця 

проживання осіб на території, що діє воєнний стан; 

– регулювати у порядку, роботу постачальників електронних комунікаційних 

мереж та/або послуг, поліграфічних підприємств, видавництв, 

телерадіоорганізацій, телерадіоцентрів та інших підприємств, установ, 

організацій і закладів культури та засобів масової інформації, а також 

використовувати місцеві радіостанції, телевізійні центри та друкарні для 

військових потреб і проведення роз’яснювальної роботи серед військ і 

населення; забороняти роботу приймально-передавальних радіостанцій 

особистого і колективного користування та передачу інформації через 

комп’ютерні мережі; 
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– у разі порушення вимог або невиконання заходів правового режиму 

вилучення  технічних засобів зв’язку; 

– забороняється торгівля зброєю, сильнодіючими хімічними і отруйними 

речовинами, а також алкогольними напоями, речовинами на спиртовій 

основі; 

– встановлення особливого режиму у сфері виробництва та реалізації 

лікарських засобів, які мають у складні наркотичні, психотропні, інші 

сильнодіючі речовини; 

– вилучати у підприємств, установ та організацій бойову техніку, сильнодіючі 

хімічні та отруйні речовини, вибухові, радіоактивні речовини; 

– заборона громадянам, які перебувають на військовому або спеціальному 

обліку, без дозволу військового комісара або керівника відповідного органу 

змінювати місце проживання; 

– встановлювати для фізичних і юридичних осіб військово-квартирну 

повинність з розквартирування військовослужбовців, осіб рядового і 

начальницького складу правоохоронних органів, особового складу служби 

цивільного захисту, евакуйованого населення та розміщення військових 

частин, підрозділів і установ; 

– 18.встановлювати порядок використання фонду захисту споруд цивільного 

захисту; 

– проводити евакуацію населення, згідно з переліком, що затверджується 

Кабінетом Міністрів України; 

– запроваджувати у разі необхідності, нормоване забезпечення населення 

основними продовольчими і непродовольчими товарами; 

– вживати додаткові заходи для посилення охорони державної таємниці; 

– інтернувати громадян іноземної держави, яка загрожує нападом чи агресією 

проти України; 

– здійснювати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, 

обов’язкову евакуацію затриманих осіб, що перебувають в ізоляторах 

тимчасового тримання; підозрюваних, обвинувачених осіб, щодо яких 

застосовано запобіжний захід - тримання під вартою, що перебувають в 

слідчих ізоляторах; засуджені особи, які відбувають такі покарання, як арешт, 

обмеження волі, позбавлення волі на певний строк та довічне ув’язнення, з 

установ виконання покарань, розташованих у місцевостях, наближених до 

районів, де ведуться бойові дії, до відповідних установ, які розташовані в 

безпечній місцевості.2 

Виходячи з вище сказаного та враховуючи, що органи місцевого 

самоврядування співпрацюють з військовим командуванням та військовими 
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адміністраціями, мають певні додаткові завдання, що пов’язані із втіленням 

заходів воєнного стану, якщо це окремо визначить президент.  

Однак органи місцевого самоврядування можуть з певних умов припинити 

свою роботу, а саме:  

– у зв’язку із законом який має ухвалити Верховна Рада. Це нова підстава, якою 

доповнили закон у 2018 році. 

– стосується виключно районних та обласних рад. Та їхні повноваження 

можуть припинитися у зв’язку, якщо депутати не склали сесію у встановлені 

строки.  

– стосується лише громад міст, селищ та сіл. Повноваження органів місцевого 

самоврядування у населених пунктах можуть припинитися у зв’язку, якщо 

вони не здійснюють ці повноваження. Причинами може бути – невиконання 

повноважень, самоусунення. 3 
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Розвинуте громадянське суспільство є невід’ємною складовою всіх 

демократичних правових держав світу. В умовах плюралістичної демократії 

держава поступається частиною своїх повноважень в державній та управлінській 

сферах соціальної життєдіяльності самоорганізуючим та самоуправляючим 

структурам, які його утворюють. Очевидно, що сильна держава неможлива без 

розвиненого громадянського суспільства, яке стає дієвим чинником 

державотворення за умови конструктивного та соціально відповідального 

діалогу з державою в межах правового поля.  

Громадянське суспільство активно сприяє процесам політичної 

демократизації, набуття державою ознак правової, відстоюючи матеріальну і 

духовну незалежність людини від держави, домагаючись правової гарантії такої 

незалежності, захисту приватних і суспільних інтересів людей. Разом з тим, має 

бути зворотній зв’язок державних інститутів з громадськістю, оскільки правова 

держава має реагувати на запити і потреби асоційованого громадянства, 

видавати відповідні законодавчі акти та слідкувати за їх виконанням. Іншими 

словами, вона повинна створити ситуацію правової захищеності громадян, 

сформувати сприятливе правове поле для діяльності створюваних ними 

громадських інститутів [2]. 

На сьогоднішній час багато з розвинених демократичних країн мають 

значний досвід щодо взаємодії органів публічної влади з громадськістю, 

використовують різноманітні технології та методики організації цього процесу. 

До  країн, що визнані світовими лідерами щодо демократії та взаємодії влади з 

громадськістю належать: Великобританія, Франція. Досвід зазначених країн був 

не тільки позитивним, а й негативним тому, що в процесі впровадження та 

вдосконалення методик залучення громадськості до співпраці з органами влади 

ці країни також мали і проблеми і невдачі. 

Громадські організації Великобританії беруть активну участь у сферах 

освіти, культури, відпочинку та соціальних послуг. Тільки на освіту припадає 

42% всіх витрат третього сектору. Свідченням цього є британські “публічні 

школи” і незалежні університети, а також трансформації урядових коледжів та 

політехнічних інститутів у приватні навчальні заклади. У сфері соціальних 

послуг третій сектор виконує функцію правового захисту і надання суспільно-

важливих послуг. Значну роль третій  сектор відіграє у наданні міжнародної 

допомоги, а також житловому питанні, де він має міцну традицію житлових 

товариств й житлових об’єднань для робітників. Узагальнюючи, можна сказати, 

що у Великобританії громадські організації історично були основою широкого 

спектру суспільних рухів, якими залишаються і нині. 

Основним чинником впливу на сучасний розвиток третього сектора 

Великобританії є еволюція його відносин з державою. Прем’єре-міністр 
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Великобританії М. Тетчер переклала значну частину суспільно значущих 

проблем на приватний сектор та громадські організації, внаслідок цього сталися 

зміни в системі охорони здоров’я, а найбільш сприятливі зміни відбулися в 

громадських організаціях. Більшість змін були сприятливими, але виникли й нові 

проблеми. Найкращим прикладом може слугувати перехід від системи грантів 

для громадських організацій, що надавали суспільно-важливі послуги, до 

контрактної системи оплати певних послуг, який може призвести до зростання 

залежності громадських організацій від урядових структур. Отже, можна 

зробити висновки, що третій сектор змушений більш активно шукати підтримку 

приватних структур з метою збереження належного рівня незалежності. 

Франція визнана одним із світових лідерів демократії, яка має досить 

багато спільних рис з Україною та її системою державного управління. Перші 

реформи в незалежній Україні базувалися саме на досвіді цієї країни. 

Реформа структури французької адміністрації, яка почалася 23 лютого 

1989 року зі створення так званих “центрів відповідальності” розвивалась у двох 

напрямах: залучення та участь громадськості та “контрактування” як форма 

партнерства громадськості і влади. Законодавство передбачало, що керівники 

зазначених центрів повинні об'єднати політику на національному рівні з 

особливостями регіонів при постійної участі громадськості для того, щоб 

оптимізувати свою діяльність та здійснення реформи. “З технічної точки зору, 

засновуючи “центри відповідальності”, необхідно було складати договірні угоди 

як між центральними органами влади і приєднаними до них центральними 

урядовими агентствами, так і між цими агентствами та Міністерством державної 

служби і бюджету Франції. 

 При нагоді, ці документи були доповнені відповідно до контрактів із 

щорічними цілями, наприклад у межах Міністерства Суспільних справ.У таких 

випадках зазначені угоди нагадували список дій, які сторона, що їх підписала, 

погоджується виконувати протягом наступного року. Повноваження та 

відповідальність у цих угодах були розміщені в ієрархічній послідовності, яка 

йде від директора до керівників департаментів, і потім від керівників 

департаментів до начальників відділів. Ця діяльність перш за все почалась із 

встановлення та розробки відповідної національної політики. 

Цей процес супроводжувався переформулюванням фундаментальних та 

виробленням нових принципів державного управління, таких як спрощення 

процедур, прозорість, інформування громадськості та потреба вдосконалення 

процедури реагування на потреби громадян при наданні послуг. Перевагами 

цього підходу були: об’єднані зусилля з модернізації та оновлення соціального 

діалогу, стратегія підзвітності, що базується на автономії 

управління,  модернізація методів управління людськими ресурсами, оцінка 
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державної політики. Недоліками цього підходу були: ускладнення бюджетних 

процедур та  адміністративний контроль. З погляду на здійснення державної 

політики, досвід Франці щодо контрактів заслуговує на увагу у зв’язку з тим, що 

“контрактування”  було розроблено як інструмент координації між органами 

влади центрального і місцевого рівнів та громадськістю у сфері надання послуг 

населенню, що значною мірою покращило їх якість.  

У 2001 р. Франція відзначала сторіччя Закону про асоціації 1901 р., його 

значення в історія цієї країни не може бути переоцінено. Цей закон показав 

реальні зміни у ставленні французького суспільства до практики створення 

асоціацій. Після введення в силу цього закону в країні почалося стрімке 

зростання кількості асоціацій та їх членів, а також сфер діяльності, в які ці 

асоціації було залучені. Прийняття Закону 1901 р. є і на сьогоднішній день 

важливим для розвитку громадських організацій Франції, його простота та 

відкритість були головними ознаками позитивного відношення до асоціацій, які 

характеризують сучасне суспільство. Участь громадськості у Франції 

використовується з метою активізації співробітництва між владою та 

громадськістю для виконання суспільної політики. 

Вищерозглянуті розвинені демократичні країни мають досвід щодо 

взаємодії влади з громадськістю та використовують різноманітні її форми і 

методи. Цей досвід може бути корисним для України, особливо при врахуванні 

тих проблем та перешкод, з якими стикалися ці країни, коли вони, як зараз 

Україна, знаходилися на етапі впровадження певних елементів взаємодії з 

громадськістю. Органи державного управління та місцевого самоврядування 

зазначених країн не завжди прагнули віддати владу народові і використовували 

форми співпраці з населенням тільки формально.  

Природним вбачається той факт, що ті, хто має владу не бажають її 

віддавати й тому, досвід країн, що вже пройшли цей етап, може бути вкрай 

необхідним для нашої країни, яка робить тільки перші кроки на шляху до 

реальної демократії. Зарубіжний досвід свідчить, що на сучасному етапі 

розвитку суспільства органи влади усіх рівнів повинні тісно та взаємовигідно 

співпрацювати з громадськістю. Тільки спільно з громадськістю влада може 

вирішувати спільні соціальні проблеми [1]. 
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА: 

ПРАКТИКА ДЛЯ УКРАЇНИ 

 

У світі в економічно розвинених країнах, а також країнах, що 

розвиваються, все більше набуває активності застосування різних форм 

партнерства держави та приватного бізнесу в різних галузях національної 

економіки. Таке партнерство допомагає активізувати інноваційні процеси, 

підвищити інвестиційну спрямованість економіки, забезпечити довгострокове 

соціально-економічне зростання, тобто вирішити багато проблем практики 

господарювання. Успішний досвід реалізації державно-приватного партнерства 

(далі ДПП) у розвинених країнах світу зумовлює необхідність більш активного 

використання механізмів ДПП для забезпечення прогресивного розвитку 

національної економіки на основі врахування провідних зарубіжних практик. 

Незалежно від національних особливостей країни, розвиток світового ДПП 

включає три основні етапи. Більшість країн у сучасному світі знаходяться лише 

на першому етапі формування ДПП. До третього етапу змогли розвинути 

механізм ДПП лише Великобританія, Австралія, Південна Корея, Ірландія та 

Нідерланди. На другому етапі знаходяться майже всі країни Європи (Франція, 

Німеччина, Іспанія, Італія), а також США, Канада та Японія. На першому етапі 

знаходяться пострадянські країни, країни Латинської Америки та Східної 

Європи [1]. Найбільш успішним і показовим є досвід співпраці державного і 

приватного секторів у Великобританії. Основи розвитку сучасної моделі 

співпраці між державним та публічним секторами у Великій Британії було 

закладено у 1992 році створенням Ініціативи Приватного Фінансування, яка 

стала першою систематизованою програмою, спрямованою на заохочення ДПП, 

зокрема у сфері надання позик приватному сектору з боку урядових структур. У 

2011 році після детального вивчення проблем реалізації ДПП урядом 

Великобританії було створено новий підхід до розвитку ДПП під назвою 

https://minjust.gov.ua/m/str_33679
https://minjust.gov.ua/m/str_33679
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Приватне Фінансування – 2, який мав залучити кошти у фінансування 

інфраструктурних об’єктів – шкіл, доріг, лікарень, очисних споруд [9]. Загалом, 

починаючи з 1990-х років у країні було затверджено та реалізовано близько 600 

проектів ДПП, на які припадає 15% загального обсягу капітальних інвестицій 

усього публічного сектору [5]. В Ірландії через механізми ДПП реалізується ціла 

низка інфраструктурних проектів в енергетиці, транспорті, сфері соціальних 

послуг на основі прийнятої концепції із централізованим органом у цій сфері – 

Центральний відділ із державно-приватного партнерства [7]. У США тісна 

співпраця влади та представників бізнесу набула широкого поширення на 

муніципальному рівні. Це пояснюється тим, що у законодавстві США відсутній 

будь-який федеральний закон, яким би встановлювались єдині підходи до 

реалізації проектів ДПП. У переважній більшості штатів ДПП регулюється 

чинними нормативно-правовими документами за галузевою ознакою. Основним 

інститутом, що відповідає за розвиток ДПП у країні, є утворена у 2005 році 

Національна рада з ДПП [4, c. 72]. Національна рада є комерційною організацією 

у складі уряду. Участь приватного бізнесу дозволяє місцевій владі економити від 

20 до 50 відсотків бюджетних коштів [4, c. 80]. Щодо найбільш поширених фoрм 

ДПП у США - це кoнцесії на будівництвo автoмoбільних дoріг. Короткий огляд 

функціонування ДПП у США дозволяє стверджувати, що акценти у цій країні 

зроблено в основному на адміністративну присутність держави в інститутах 

ДПП з наданням переваг щодо фінансування будівництва, експлуатації і 

отримання прибутків з об’єктів спільних інтересів на користь приватного 

сектору. У Франції та Італії ДПП розповсюджено у формі концесії. За допомогою 

такої форми взаємодії державного і приватного секторів утримується баланс між 

великими і малими державними проектами. Найрозповсюдженішими сферами 

використання ДПП є сфера надання адміністративних послуг та інфраструктура. 

Саме у Франції створена і продовжує свій розвиток одна з двох базових моделей 

концесії, що знаходить широке застосування у світі, – «французька модель», яка 

відрізняється комплексним характером концесії, коли концесіонеру одночасно 

доручається і розробка концесії, і реалізація заходів, необхідних для створення 

або модернізації інфраструктурних об’єктів та їх експлуатації [4, c. 78]. 

Особливістю французької моделі є те, що проводиться один тендер на увесь цикл 

робіт або послуг, що значно спрощує процедури державного адміністрування і 

контролю та дозволяє реалізовувати масштабні проекти. Прикладом реалізації 

довгострокового ДПП є досвід Нідерландів. У цій країні запроваджена програма 

партнерства у сфері транспорту та інфраструктури, яка мала на меті залучення 

приватного сектора до суспільних проектів. Особливістю такого співробітництва 

є наявність гарантії як для держави, так і для приватного сектора. Вперше до 

ДПП звернулися в цій країні у 1980 році, але, як пріоритетна форма розвитку 
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економіки, ДПП почало розвиватися тільки з 1995 року. ДПП у Нідерландах 

стало альтернативою програмам приватизації або існуванню винятково 

приватного сектора в окремих галузях господарства. Найбільш поширеною 

формою ДПП у Нідерландах є контракт життєвого циклу, крім нього 

використовуються концесії, проекти комплексного освоєння територій, альянси 

тощо. Зазвичай сьогодні сферою застосування ДПП є будівництво доріг, проте у 

найближчий час передбачається використання ДПП при будівництві освітніх 

установ, музеїв, медичних закладів. Аналіз розвитку ДПП у Нідерландах показує 

два основних способи організації форм партнерства. По-перше, державний 

сектор та приватні партнери приєднуються до існуючої компанії або спільно 

засновують змішану компанію. По-друге, представники держави і приватного 

бізнесу укладають договори про співробітництво і взаємні дії [5]. 

В Україні створено правові засади для розвитку ДПП: починаючи з 1999 р. 

діють закони про концесії, про угоди про розподіл продукції, про ДПП та інші 

закони, якими врегульовується діяльність за напрямами ДПП. Особливого 

поширення практика ДПП отримала в останні два-три роки, коли під впливом 

розповсюдження принципів корпоративної соціальної відповідальності між 

представниками великих українських корпорацій, укладаються договори з 

органами місцевого самоврядування про спільну реалізацію проектів щодо 

відновлення соціальної і комунальної інфраструктури міст і населених пунктів. 

Важливо при цьому, що не тільки бізнес демонструє зацікавленість у реалізації 

таких проектів, але і місцева влада отримує можливість відродження територій і 

збереження потенціалу їх розвитку. На сьогодні найпоширенішою формою 

співробітництва між державним та приватним секторами у вітчизняних умовах 

залишається концесія [5]. Проте, слід зазначити, щo ефективність викoристання 

механізму ДПП у регіoнах України перебуває на дoсить низькoму рівні, 

свідченням цьoгo є: вкрай низька частка приватних інвестицій (не більше 10%) 

під час реалізації переважнoї більшoсті прoектів ДПП [8]; прoекти ДПП в Україні 

майже не викoристoвуються для рекoнструкції та будівництва автoмoбільних 

дoріг; в Україні не було жодного успішнoгo залучення приватних інвестицій на 

засадах ДПП дo реалізації стратегічнo важливих сoціальнo-гуманітарних 

прoектів; протягом oстанніх рoків ефективне застoсування ДПП мoжна 

відзначити тільки в oкремих випадках, зoкрема, пoбудoва футбoльних стадіoнів, 

рекoнструкція системи теплo- та вoдoпoстачання передача у кoнцесію двoх шахт 

у Дoнецькoму регіoні тощо. Аналіз практики здійснення ДПП в Україні 

порівняно з досвідом розвинених країн світу дає підстави для висновку про те, 

що в Україні є низка перешкод на шляху реалізації ДПП. За відсутності 

державних гарантій через політичну нестабільність у країні найголовнішою 

проблемою є значний ризик інвестування, перш за все, у капіталомісткі об’єкти. 
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За цих умов бізнесу стають цікавими тільки короткочасні і найбільш прибуткові 

проекти, реалізація яких здійснюється у тому числі за міжнародними 

зобов’язаннями країни. До проблем становлення ДПП слід зарахувати і кадрову 

складову. Фахівці у сфері державного управління України, що здатні професійно 

оцінювати довгострокові інвестиційні договори, практично відсутні. А також 

сьогодні в Україні на державному рівні відсутні органи, які б безпосередньо 

займалися питаннями ДПП. 

Враховуючи досвід розвитку ДПП у розвинених країнах світу, для України 

ключовими завданнями стає усунення бюрократичних перешкод на шляху 

реалізації ДПП, розробка механізму доступності та привабливості ДПП на 

муніципальному рівні, забезпечення прозорості та публічного доступу до 

конкурсів і тендерів на реалізацію проектів ДПП, створення центру розвитку 

ДПП на державному рівні у вигляді особливої інституції, яка б здійснювала 

координацію дій щодо розвитку різних форм і напрямів ДПП. Також можна 

виокремити пріoритетні напрями викoристання механізму ДПП в Україні це: 

пoбудoва нoвих та рекoнструкція старих автoмoбільних дoріг на умoвах кoнцесії; 

рoзвитoк та мoдернізація oб’єктів сфери житлoвoгo-кoмунальнoгo гoспoдарства; 

геoлoгічна рoзвідка рoдoвищ та видoбутoк кoрисних кoпалин; реалізація 

спільних прoектів у гуманітарній сфері. 
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ЕФЕКТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАВДЯКИ 

ІННОВАЦІЯМ 

 

Останнім часом цифровізація стала більш поширеною, що створює певні 

проблеми для державного управління. Це пояснюється тим, що в умовах 

глобалізації економічних, соціально-політичних і культурних процесів перехід 

до нових технологічних систем призвів до цифрової трансформації, що 

дозволило цифровим технологіям перетворитися на знання, «розумну 

економіку» та цифрове суспільство. Це повною мірою стосується науки і 

практики державного управління економікою [1].  

При переході від соціально-економічного розвитку до цифрових 

технологій державне управління стикається з новими викликами, серед яких: 

збільшення обсягу інформації; швидкий технологічний розвиток у виробництві 

http://www.partnershipsuk.org.uk/
http://nbuv.gov.ua/
http://niss.gov.ua/articles/1056
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та експлуатації; генерація креативних та інноваційних ідей у новому 

інформаційно-технологічному середовищі; використання нових знань; 

ефективність знання; ризики цифрового суспільства та зростання глобалізації; 

зміна поколінь. На державній службі основними та ключовими принципами 

вдосконалення всіх процесів є: електронна взаємодія між органами влади; 

електронна взаємодія органів державної влади та комерційних структур; 

електронна взаємодія органів державної влади та громадян; сектор автоматизації 

процесів співпраці урядової системи зі службовцями, чиновниками, 

консультантами на місцях [2]. Найбільш відомим заходами тактики інноваційної 

діяльності є :  

– Інноваційний маркетинг 

– Інжиніринг 

– Бенчмаркінг 

– Франчайзинг 

– Аутсорсинг [6] 

Пріоритетом для покращення всіх цих процесів має стати усунення 

бюрократичних бар’єрів. Якщо попереднім ключовим показником ефективності 

була кількість наданих електронних послуг, то новим показником ефективності 

буде зменшення кількості державних послуг та збільшення кількості реальних 

сценаріїв. Водночас на національному рівні відсутні інструменти моніторингу та 

оцінки цифрових можливостей переходу державного сектору до такої діяльності. 

Цифрові навички відповідають потребам ринку праці. Тому стратегія цифрової 

трансформації державного управління має передбачати цифровізацію державних 

послуг та розвиток цифрових можливостей державних службовців.  

Реалізація цієї стратегії дозволить скоротити національні економічні 

витрати, застосувати автоматизовані алгоритми прийняття рішень, 

відслідковувати умови в режимі реального часу (швидкість процесу, збільшення 

кількості показників економічного стану в реальному часі, засоби дистанційного 

контролю та моніторингу тощо). Споживачі будуть дуже задоволені якістю 

державних послуг і мінімізують особистий контакт з державними органами, 

збільшуючи частку небажаних цифрових послуг, одержуючи при цьому 

величезні обсяги даних від громадян та персоналізуючи державні послуги. З 

точки зору самих державних службовців розвиватиметься цифрова культура: 

сприйняття цифрової реальності, вміння ефективно працювати в ній, цифрові 

навички та особистісний розвиток; єдина інтерактивна цифрова платформа для 

державних службовців, бізнесу та громадян; стане аналітика та штучний інтелект 

[3]. 
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На сьогоднішній день найбільше значення в активізації інноваційної 

діяльності в різних країнах відіграє використання методів непрямого 

регулювання інноваційної політики, що керується такими принципами: 

– динамічний, відповідний ситуації, що складається, галузевий та предметно-

тематичний підхід держави до визначення того, що вважати інноваціями, які 

види досягнень науково-технічного, технологічного прогресу повинні 

розглядатися в якості ключових на даний період; 

– вагома й законодавчо закріплена економічна і політична підтримка інновацій 

з боку влади; 

– автономна робота комплексу заходів державної підтримки інновацій за 

формальними підставами і незалежно від волі державних чиновників. 

«Digital стане платформою, яка стимулюватиме розвиток усіх секторів 

економіки, створюючи нові сегменти ринку, робочі місця та абсолютно нові 

галузі», – сказав Шмигаль. Він зазначив, що цифрова економіка є рушійною 

силою економічного розвитку в 21 столітті, за даними Центру економічного 

відновлення, впровадження ініціатив цифрової економіки та інформаційно-

комп’ютерних технологій може принести до 110 млрд доларів США доходу для 

української економіки. Сприяння експорту та розвиток митної інфраструктури 

допоможе Україні розкрити свій торговий потенціал та перемогти в регіональній 

конкуренції. На цьому етапі вже розпочалися зустрічі та обговорення в рамках 

Національної економічної стратегії до 2030 року, що дозволяє говорити про те, 

що країна на шляху до покращення [4]. 

Перевагами України у сприянні розвитку цифрової економіки є якісна 

підготовка ІТ-спеціалістів, їх здатність обробляти великі обсяги даних, 

електронна демократія, достатня швидкість інтернет-з’єднання, реалізація 

інвестиційних проектів у сфері телекомунікацій. Це дає підстави стверджувати, 

що майбутнє України в цифровому форматі - є важливі можливості для 

економічного розвитку. Основними тенденціями, які існують на сучасному етапі 

цифрової економіки України, є: інформація - основне джерелом 

конкурентоспроможності; економіка обміну; цифрові платформи; штучний 

інтелект; використання віртуальних ІТ-систем у сфері інфраструктури.  

Практика економічно розвинених країн свідчить, що необхідною умовою 

відновлення інноваційної економіки є створення інноваційної інфраструктури 

повного циклу у сфері високих технологій. Інноваційна інфраструктура в Україні 

все ще недостатньо розвинена, оскільки не охоплює всіх ланок інноваційного 

процесу та не існує системного підходу до надання належних послуг в 

інноваційній сфері органів державної влади. Це проявляється в обмеженій 

кількості суб’єктів інноваційної інфраструктури, нерозвиненій організаційній 
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структурі, недостатній та нестабільній правовій базі тощо, нездатності досягти 

позитивних результатів у цій сфері [5]. 

Отже, в умовах зростаючих глобальних викликів важливим аспектом 

побудови сучасної моделі інноваційного менеджменту на рівні державного 

управління має стати формування інструментів доповнення та оптимізації 

існуючого розвитку державного управління низького рівня на ранній стадії. 

Цифрове впровадження, створення та розвиток нових та існуючих 

комунікаційних платформ для комунікаційних організацій між менеджерами, 

науковцями та інноваторами для посилення процесу вертикальної та 

горизонтальної передачі інформації, особливо від ІТ-компаній до державного 

управління. Інструмент все більше відіграє роль у впровадженні цифрової 

політики на всіх рівнях влади та по всій країні. Загалом, використовуючи нові 

технології, державні структури можуть отримувати більш ширшу 

структуризовану інформацію, збільшуючи швидкість прийому та обробки, а 

значить, ми можемо швидко отримувати результати та порівнювати з іншими 

компаніями на ринку. 
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