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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Складні та комплексні завдання інтеграції України в 
європейський адміністративний простір неможливо вирішити без дієвої 
системи публічного управління, що має стати обов’язковою умовою існування 
правової демократичної країни. Орієнтація державного курсу на глибокі 
системні реформи, які дозволять вивести Україну на прогресивний шлях 
розвитку, ставить перед теорією публічного управління важливе завдання щодо 
розробки сучасних управлінських рішень, які поєднуються з їх практичним 
впровадженням. Важливість зазначеного посилюється наявністю небажаних 
ознак відставання нашої держави від розвинених країн світу. Відомо й те, що 
сучасна система публічного управління не відповідає реальним потребам 
громадянського суспільства, оскільки розвивається диспропорційно та не 
враховує логічного узгодження за цілями суб’єктів управління. Водночас 
сучасна практика публічного управління майже не враховує триєдиного 
напряму партнерської взаємодії органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування та інституцій громадянського суспільства, що має забезпечити 
досягнення нової складової частини системи розвитку держави – громадського 
прогресу. Отже, теоретичне переосмислення та методологічне забезпечення 
формування шляхів досягнення громадського прогресу в умовах 
глобалізаційних змін викликано, насамперед, потребою адаптації до нових 
взаємозв’язків у системі публічного управління в напрямі стабільного розвитку 
всіх його суб’єктів на стратегічну перспективу.  

Гіпотеза про те, що досягнення громадського прогресу в системі 
публічного управління в межах взаємодії між органами державної влади, 
органами місцевого самоврядування та інституціями громадянського 
суспільства на засадах партнерства дасть можливість прискорити суспільний 
розвиток, стане реальним та досяжним напрямом європейського поступу 
України. Однак зазначене поки що не знайшло належного відображення в науці 
публічного управління, а головна увага сьогодні надається окремим елементам 
загальнодержавного розвитку. Так, у західній державноуправлінській та 
філософсько-історичній традиції проблема осмислення та концептуалізації 
питань управління є об’єктом уваги таких закордонних фахівців, як В. Вільсон, 
П. Друкер, М. Мескон, Ф. Тейлор, А. Файоль, М. П. Фоллет та інші. Серед 
вітчизняних науковців варто відзначити розробки у сфері підвищення 
ефективності публічного управління В. Авер’янова, Г. Атаманчука, 
В. Бакуменка, В. Бульби, Ю. Ковбасюка, А. Колодій, О. Оболенського, 
В. Пасічника, О. Руденко, Ю. Шарова; організаційно-функціональні питання 
системи публічного управління розглядали І. Абрам’юк, О. Амосов, 
В. Дрешпак, І. Квеліашвілі, Л. Новак-Каляєва, Н. Обушна, С. Приживара; 
філософські аспекти досліджували Л. Бєлова, В. Князєв, В. Козаков, 
В. Корженко, П. Надолішній, О. Решетов; сучасним моделям-підходам 
управління суспільним розвитком приділяли належну увагу В. Бакуменко, 
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В. Воловик, А. Михненко, С. Ситнік; питання інформаційно-комунікаційної 
взаємодії у своїх працях розглядали О. Бажинова, В. Дзюндзюк, О. Кармазіна, 
Д. Кіслов, О. Кучабський, С. Штурхецький та інші; шляхи вирішення проблем 
взаємодії в різних сферах публічного управління знайшли відображення у 
працях таких учених, як О. Бабінова, О. Босак, Р. Войтович, Н. Гавкалова, 
Ю. Куц, О. Руденко, Т. Ященко та ін.; питання громадської активності в системі 
управління державою представлені науковими працями таких дослідників, як 
І. Абрам’юк, О. Бориславська, О. Крутій, М. Лахижа, О. Постол та ін. 
Методологічні аспекти державного управління в контексті досягнення 
суспільного прогресу розглядали такі фахівці: Г. Атаманчук, В. Бакуменко, 
Н. Нижник, О. Оболенський, Ю. Сурмін, І. Шпекторенко та інші; напрями 
підвищення ефективності публічно-партнерської взаємодії в системі публічного 
управління досліджували Є. Бородін, С. Вдовенко, К. Голубченко, О. Крюков, 
О. Пархоменко-Куцевіл, С. Приживара, О. Полякова, Ф. Рудич, В. Сичова, 
В. Шамрай, В. Яблонський та інші. 

Ураховуючи кількість та швидкість змін, що відбуваються в Україні, 
динамічні та нестабільні умови діяльності, питання взаємодії держави, органів 
місцевого самоврядування та інституцій громадянського суспільства 
потребують додаткових досліджень, оскільки система таких відносин є дуже 
складною, а науковці переважно акцентують увагу лише на певних складових 
чи окремих зв’язках цієї системи. Отже, актуальність дослідження 
зумовлюється та посилюється недостатнім рівнем наукової розробленості 
проблеми взаємодії в системі публічного управління та в напрямі досягнення 
громадського прогресу. Віддаючи належне вітчизняним та закордонним ученим, 
які протягом останніх років досліджували й осмислювали деякі аспекти 
взаємодії громадянського суспільства й держави, питання досягнення 
прогресивного розвитку, за окремими винятками, усе ще залишаються поза 
увагою. Необхідність формування накопичення та використання потенціалу 
публічної взаємодії на засадах партнерства ставить на порядок денний 
розбудову дієвої системи її координації. Зазначене зумовило вибір теми 
дисертаційного дослідження.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційна робота висвітлює результати наукових досліджень авторки, 
одержаних відповідно до плану науково-дослідної роботи Національного 
університету «Чернігівська політехніка» за темами: «Інноваційний розвиток 
національної економіки на рівні проєктно-орієнтованих підприємств» (номер 
державної реєстрації 0118U006805), де дисертанткою визначено особливості 
менеджменту змін у процесі стратегічної взаємодії суб’єктів управління; 
«Формування новітніх принципів децентралізації системи управління державою» 
(номер державної реєстрації 0114U004425), у межах якої авторкою виокремлено 
стратегічні пріоритети публічного управління та охарактеризовано особливості 
функціонування публічно-орієнтованої взаємодії; «Публічне управління та 
децентралізація влади» (номер державної реєстрації 0120U101815), у межах якої 
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дисертанткою розкрито механізм досягнення громадського прогресу на засадах 
публічно-орієнтованого підходу; «Публічна політика сталого розвиту реального 
сектору економіки України в умовах Євроінтеграції» (номер державної реєстрації 
0120U104297), де авторкою проведено системний аналіз факторів формування та 
реалізації публічної політики сталого розвитку; «Європейський досвід 
інноваційного розвитку системи публічного управління для забезпечення 
суспільної стабільності України» (номер державної реєстрації 0120U104277), у 
межах якої було обґрунтовано стратегічні орієнтири досягнення громадського 
прогресу в Україні. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 
розроблення теоретико-методологічних засад досягнення громадського 
прогресу в системі публічного управління України, обґрунтування шляхів 
запровадження отриманих результатів у публічно-управлінську практику в 
умовах суспільних трансформацій. 

Для досягнення поставленої мети вирішувалися такі завдання:  
– систематизувати науково-теоретичні підходи до розкриття сутнісних 

характеристик громадського прогресу та публічно-партнерської взаємодії, 
розширити понятійно-категоріальний апарат науки публічного управління в 
цьому контексті; 

– сформувати спеціальну методологію дослідження досягнення 
громадського прогресу, виокремити принципи публічно-партнерської взаємодії; 

– запропонувати та охарактеризувати наукову концепцію досягнення 
громадського прогресу в системі публічного управління на основі використання 
інституційно-функціонального та синергетичного підходів; 

– концептуалізувати ідею публічно-партнерської взаємодії як драйвера 
досягнення громадського прогресу, запропонувати модель створення 
інтегрованого об’єднання (Ядра досягнення громадського прогресу); 

     визначити інтеграційний процес формування, накопичення та 
використання потенціалу публічно-партнерської взаємодії та виокремити її 
структурні складові; 

     охарактеризувати сучасний стан якості системи публічного управління 
України за оцінками міжнародних індексів з метою конкретизації механізмів 
досягнення громадського прогресу на засадах публічно-партнерської взаємодії; 

– актуалізувати пріоритетні напрями та синергетичні детермінанти 
досягнення громадського прогресу в умовах змін з позиції публічно-
орієнтованого підходу; 

– визначити механізми публічно-партнерської взаємодії та 
охарактеризувати організаційно-управлінський механізм в структурі Ядра 
досягнення громадського прогресу; 

– розкрити структурно-процедурну систему функціонування Ядра 
досягнення громадського прогресу та обґрунтувати пріоритетні напрями 
координації публічно-партнерської взаємодії в межах його функціоналу; 
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– запропонувати методично-композиційний підхід до оцінки публічно-
партнерської взаємодії та громадського прогресу; 

– визначити ключові стратегічні орієнтири та розробити рекомендації з 
урахуванням системно-універсальних характеристик публічно-партнерської 
взаємодії як драйвера досягнення громадського прогресу. 

Об’єкт дослідження – процес досягнення громадського прогресу. 
Предмет дослідження – теоретико-методологічні засади досягнення 

громадського прогресу в системі публічного управління.  
Методи дослідження. Для реалізації мети й завдань дослідження в роботі 

використано комплекс методів, що ґрунтуються на сучасних теоретико-
методологічних підходах, які дозволили виробити концептуальний 
взаємозв’язок дослідження, зокрема: історико-генетичний – для розкриття 
гносеологічного співвідношення базових понять теорії публічного управління 
та прогресивного розвитку; системний аналіз – для обґрунтування типології 
взаємодії в системі публічного управління, механізму досягнення громадського 
прогресу, процесу координації публічно-партнерської взаємодії; абстрагування, 

синтезу, дедукції та індукції – для формування передумов інтеграції Ядра 
досягнення громадського прогресу в систему публічного управління; 
опитування – для отримання даних щодо стану поінформованості 
громадськості відносно діяльності неурядових громадських організацій у 
м. Чернігові; аналітично-статистичний – для опрацьовування та узагальнення 
статистичної інформації щодо тенденцій розвитку публічного управління; 
причинно-наслідковий – для вивчати взаємодії суб’єктів публічного управління з 
погляду ефективності / результативності; побудови гіпотези – для 
обґрунтування стратегічних напрямів досягнення громадського прогресу на 
засадах координації публічно-партнерської взаємодії; графічний – для 
візуалізації отриманих результатів дослідження; аксіологічний – для 
формування розуміння громадського прогресу в системі публічного управління; 
інституційний – для визначення стійких форм публічно-партнерської взаємодії; 
структурно-функціональний – для аналізу структури публічно-управлінської 
системи як сукупності зв’язків між її основними підсистемами; абстрактно-

логічний – для визначення передумов змісту та характеру публічно-партнерської 
взаємодії, формулювання висновків. 

Наукова новизна одержаних результатів. Основні результати 
дослідження, які містять елементи наукової новизни, полягають у т акому: 

вперше:  

– запропоновано наукову концепцію громадського прогресу як 
новітній напрям теорії публічного управління, що утворюється шляхом 
формування, накопичення та використання потенціалу триєдності публічно-
партнерської взаємодії, спрямована на поєднання теорії і практики управління, 
шляхом інтеграції інтересів суб’єктів публічного управління, з урахуванням 
параметрів їх взаємозв’язків та взаємовпливу, через запровадження відповідних 
механізмів, з метою досягнення громадського прогресу в умовах змін та на 
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засадах координації за фактором наявного потенціалу. Концепція обґрунтована 
наявністю специфічної терміносистеми, що репрезентує гносеологію базового 
понятійно-категоріального апарату; спеціальною методологією логіко-
семантичного та інституційно-функціонального синтезу; містить аргументацію 
дескриптивної композиції формування Ядра досягнення громадського прогресу; 

– розроблено базову методологічну модель досягнення громадського 
прогресу на основі факторних характеристик системно-компонентного, 
функціонального та публічно-партнерського підходів до взаємодії у поєднанні з 
методами комунікативної інфільтрації, що передбачає тактику проникнення 
вузькими каналами й накопичення в пустотах на локальному рівні необхідної 
інформації. Виокремлено змістовні складові такої методологічної 
структуризації за комбінацією репрезентативного блоку через свідомісно-
комунікативний, політичний, соціальний, економічний, культурний (духовний), 
екологічний рівні та емпіричну, наукову, управлінську складові 
парадигмального блоку; 

– представлено діалектику змісту понять науки публічного управління 
в контексті проблемного поля дослідження громадського прогресу, 
інтерпретовану у таких конструктах: «громадський прогрес» – якісна еволюція 
суб’єктів публічно-партнерської, що на свідомісно-комунікативному рівні 
виявляє ідеологію суспільного розвитку в усіх сферах життєдіяльності з метою 
максимізації прояву потенціалу кожної окремої особистості на основі 
розширення індивідуальних можливостей через адаптивну гнучкість 
міжсуб’єктної взаємодії в межах системи публічного управління; «Ядро 
досягнення громадського прогресу» – інтегроване об’єднання (асоціація), що не 
входить до складу системи публічного управління, однак виступає полем для 
публічно-партнерської взаємодії зі спеціальними функціями громадського 
контролю, слідчо-наглядового апарату, спрямуванням діяльності на удосконалення 
й підвищення ефективності публічно-партнерської взаємодії в напрямі досягнення 
громадського прогресу; «потенціал публічно-партнерської взаємодії» – окремий 
самостійний елемент у складі публічного управління, що поєднує 
функціональну, ресурсну та організаційну його складові; «триєдина взаємодія» 
– характеризується обов’язковою та рівноправною участю на партнерських 
засадах основних суб’єктів публічного управління в процесі досягнення 
громадського прогресу; «пластична взаємодія» – публічно-партнерська 
взаємодія, що має потенціал самозбереження, самовідновлення, 
самовдосконалення інституційного функціоналу після відповідних зусиль і 
збурень у своїй цілісності та окремих елементах. Доповнено авторськими 
ознаками семантику видів взаємодії (спонтанна взаємодія, мікро-, мезо-, 
макрорівнів, метаморфозна взаємодія, змішана взаємодія, взаємодія підтримки 
бажаного стану, взаємодія за визначеними сферами) та партнерських відносин; 

– запропоновано інструментальний комплекс трирівневої методики 
оцінювання досягнення громадського прогресу за напрямами: оцінка наявності 
комунікаційного потенціалу на основі використання стандартизованого 
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спостереження щодо прояву комунікаційної активності та рівнів виявлення 
основних його аспектів (дуже високий, високий, середній, низький); оцінка 
підготовленості учасників до публічно-партнерської взаємодії в межах Ядра 
досягнення громадського прогресу за основними компонентами (теоретична, 
методична та психологічна підготовка), що дозволяє дослідити основні знання і 
вміння учасників такої взаємодії за оптимальним, допустимим та критичним 
рівнями підготовки на основі відповідних коефіцієнтів; оцінка стану досягнення 
громадського прогресу на основі моделі «Progress Meter» та матриці показників 
вимірювання досягнення громадського прогресу за рахунок визначення 
коефіцієнтів виконання дій та отриманого впливу за ключовими показниками;  

удосконалено:  

– наукові положення моделі публічно-партнерської взаємодії в системі 
публічного управління через розуміння її цільової функції досягнення 
громадського прогресу, в результаті чого ідентифіковано основні підсистеми 
потенціалу триєдності; синхронізовано етапи процесу координації такої 
взаємодії; сформульовано прогнозно-цільові орієнтири, визначено 
парадигмальні конструкти забезпечення ефективності / результативності 
функціонування та  окреслено структурно-процедурну логіку реалізації функцій 
Ядра досягнення громадського прогресу;  

– концептуальні засади управління публічно-партнерською взаємодією на 
основі конвергенції її підсистем, яка дозволяє поєднати декілька властивостей в 
одній точці для подальшого використання на шляху досягнення громадського 
прогресу; обґрунтувати інституційне зближення елементів підсистем з метою 
створення їх нової якості щодо становлення тенденцій взаємодії у площині 
«влада – громадськість»;  

– систематизацію принципів взаємодії у напрямі досягнення громадського 
прогресу з урахуванням системного, процесного, інституційного, ситуаційного, 
функціонального та синергетичного підходів (верховенства закону, демократизму, 
динамічності, цілеорієнтації, координації, часової обмеженості, унікальності, 
системності, безперервності, комплексності, забезпеченості, пріоритетності, 
об’єктивності, нелінійності), що дозволило запропонувати інноваційний принцип 
триєдності публічного управління, який передбачає рівноправну участь основних 
суб’єктів публічно-партнерської взаємодії; 

набуло подальшого розвитку:  

– науково-логічна аргументація зв’язків понять: система публічного 
управління – триєдність суб’єктів публічного управління – публічно-
партнерська взаємодія – координація публічно-партнерської взаємодії – Ядро 
досягнення громадського прогресу – потенціал публічно-партнерської взаємодії 
– громадський прогрес, що дозволило обґрунтувати та пояснити залежність 
досягнення громадського прогресу від особливостей формування публічно-
партнерської взаємодії;  

– типологія синергізму публічно-партнерської взаємодії, яка пояснює рівні 
прояву синергії, що дало змогу згрупувати синергетичні детермінанти 



7 

(функціональні, ресурсні, організаційні), розмежувати синергетичні ефекти 
(ефект синергії інформаційно-комунікаційного, креативного та евристичного 
потенціалів; стратегій, програм та проектів; ефект синергії взаємодії суб’єктів у 
системі публічного управління), що в сукупності сприяє поглибленню 
аналітичної бази дослідження досягнення громадського прогресу;  

– виокремлення критеріїв оцінювання потенціалу публічно-партнерської 
взаємодії за показниками дотримання соціальних угод; узгодженості наявних 
програм, планів, механізмів їх реалізації, соціального ефекту від результату; 
досягнення порозуміння й партнерських відносин між державою та всіма 
пов’язаними з нею суспільними групами; консолідації щодо формування 
стратегій розвитку; об’єктивації суспільної комунікації; а також за кількісними 
й просторовими індикаторами аналізу змін;  

– конкретизація механізмів досягнення громадського прогресу на засадах 
публічно-партнерської взаємодії з урахуванням міжнародних індексів 
ефективності публічного управління (інформаційно-комунікаційні, 
консультативні механізми, механізми залучення та функціональної участі) на 
основі принципу партнерської рівності. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в доведенні 
основних положень, викладених у дисертації, до рівня методичних розробок та 
практичних рекомендацій для вдосконалення публічно-партнерської взаємодії 
як драйверу досягнення громадського прогресу. Результати дисертаційної 
роботи знайшли своє практичне застосування в діяльності окремих установ, що 
підтверджується відповідними довідками про впровадження, зокрема:  

- відділом зв’язків із громадськістю Чернігівської міської ради (довідка 
№ 86 від 06.05.2015 р.) при формуванні інформаційно-комунікаційної взаємодії 
між органами місцевого самоврядування та громадськістю;  

- Чернігівською обласною радою (довідка № 02-03/961 від 30.06.2015 р.) 
при аналізі проблем взаємодії компонентів соціально-комунікаційної системи;  

- благодійним фондом «Поліський оберіг» (довідка № 72а від 31.08.2015 р.) 
при корекції системи обміну інформацією;  

- комітетом з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів ВРУ 
(довідка № 290 від 11.12.2020 р.) у практичній роботі при розгляді сукупності 
проєктів Законів України;  

- громадською організацією «Науково-освітній інноваційний центр 
суспільних трансформацій» (довідка № 1 від 24.12.2020 р.) у процесі 
стратегічного планування діяльності організації. 

Теоретичні результати дисертації використані Національним університетом 
«Чернігівська політехніка» у навчальному процесі при викладанні дисциплін 
«Основи менеджменту», «Комунікативний менеджмент на державній службі», 
«Управління змінами в публічній сфері», «Комунікативний процес у місцевому 
самоврядуванні» (довідка № 202/08-923 від 14.12.2020 р.).  

Особистий внесок здобувача. Усі наукові положення, висновки й 
рекомендації, які виносяться на захист, одержані авторкою самостійно. З 
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наукових праць, опублікованих у співавторстві, у дисертації використано ідеї та 
положення, які є результатом роботи здобувача. Авторський внесок у працях, 
опублікованих у співавторстві, конкретизовано в списку публікацій. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати 
дисертаційної роботи доповідалися на 29 міжнародних і всеукраїнських 
науково-практичних конференціях та круглих столах, серед яких: «Актуальні 
проблеми імплементації інноваційно-орієнтованої моделі розвитку національної 
економіки» (Чернігів, 2012), «Імперативи розвитку України в умовах 
глобалізації» (Чернігів, 2012), «Aktualne problemy nowoczesnych nauk – 2012» 
(Перемишль, 2012), «Dny vědy – 2012» (Прага, 2012), «Імперативи розвитку 
суспільно-економічних систем в умовах глобалізації» (Чернігів, 2013), 
«Information technologies and management 2013» (Рига, 2013), «Актуальные 
вопросы экономического развития: теория и практика» (Гомель, 2014), 
«Інноваційні методи викладання у вищій школі» (Чернігів, 2014), «Проблеми 
формування та розвитку інноваційної інфраструктури: європейський вектор – 
нові виклики та можливості» (Львів, 2015), «Організаційно-правові аспекти 
публічного управління в Україні» (Полтава, 2015), «Aktualne problemy 
nowoczesnych nauk – 2015» (Перемишль, 2015), «Державне управління в 
Україні: історія державотворення, виклики та перспективи» (Одеса, 2015), 
«Економіка сталого розвитку: теоретичні підходи та практичні рекомендації» 
(Кошице, 2015), «Перспективні напрямки вдосконалення комунікативної 
взаємодії органів державної влади, місцевого самоврядування та громадськості 
в умовах децентралізації» (Чернігів, 2015), «Особистість, суспільство, 
політика» (Люблін, 2016), «Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: 
економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти» (Чернігів, 2016), 
«Юність науки – 2017: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку 
суспільства» (Чернігів, 2017), «Організаційно-правові аспекти публічного 
управління в Україні» (Полтава, 2017), «Інноваційний розвиток інформаційного 
суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти» 
(Чернігів, 2017), «Формування ефективних механізмів державного управління 
та менеджменту в умовах сучасної економіки: теорія і практика» (Запоріжжя, 
2017), «Взаємозв’язок політики і управління: теоретичний і прикладний аспект» 
(Дніпро, 2017), «Сучасні виклики публічного управління» (Київ, 2018), 
«Перспективи розвитку управлінських систем у соціальній та економічній 
сферах України: теорія і практика» (Київ, 2018), «Публічне управління та 
сучасний менеджмент в інформаційному суспільстві» (Чернігів, 2018), «Юність 
науки – 2019: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку 
суспільства» (Чернігів, 2019), «Сучасна парадигма публічного управління» 
(Львів, 2019), «Формування ефективних механізмів управління в умовах 
трансформації соціально-економічних систем» (Харків, 2020), «Юність науки – 
2020: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства» 
(Чернігів, 2020), «Відкриті еволюціонуючі системи» (Київ, 2020). 
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Публікації. Основні результати дисертаційної роботи опубліковано у 
84 наукових працях, з них: 1 одноосібна монографія, 13 колективних 
монографій, 2 навчальні посібники та словник-довідник, 25 статей у наукових 
фахових виданнях України з державного управління та виданнях, внесених до 
наукометричних баз (4 статті у наукових виданнях, що входять до бази даних 
Web of Science, 1 стаття у науковому виданні, що входить до бази даних Scopus), 
6 статей у наукових періодичних виданнях інших держав, 35 наукових робіт в 
інших виданнях і за матеріалами конференцій та круглих столів. Загальний 
обсяг публікацій становить 49,83 друк. арк. 

Структура дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, п’яти 
розділів, висновків, додатків, списку використаних джерел. Повний обсяг 
дисертації – 437 сторінок. Список використаних джерел включає 454 
найменування. Дисертація містить 13 таблиць, 70 рисунків, 10 додатків.  

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 
У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, визначено 

мету, завдання, об’єкт, предмет та методи дослідження, розкрито наукову 
новизну й практичне значення одержаних результатів.  

У першому розділі – «Теоретико-методологічні засади дослідження 

громадського прогресу в науці публічного управління» – наведено наукові 
підходи до розуміння змісту основних понять та категорій предметного кола 
дослідження, розкрито специфічні риси та особливості функціонування 
системи публічного управління.  

Дослідження гносеологічного співвідношення основних понять науки 
управління та узагальнення теоретичних основ прогресивної лінії в розвитку 
дозволило визначити онтологічну сутність та природу громадського прогресу 
(специфічної складової суспільного прогресу) і публічно-партнерської взаємодії 
як драйвера його досягнення. Критичне осмислення засадничого базису теорії 
управління дозволило виробити авторську позицію щодо трактування змісту 
низки фундаментальних понять, розкриття семантики та логіки зв’язків між 
ними, що допомогло вибудувати наукове підґрунтя для формування, 
накопичення та використання потенціалу партнерської взаємодії в рамках 
триєдності суб’єктів публічного управління (органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування та інститутів громадянського суспільства).  

Встановлено, що провідним напрямом розвитку суспільства більшість 
науковців вважає прогрес як сталу тенденцію поліпшення та вдосконалення 
однієї або декількох сфер громадського життя, яка характеризується науковим 
поняттям «суспільний розвиток». Водночас аналіз різних типів універсальних 
зв’язків, виражених у законах і категоріях діалектики, дозволив засвідчити, що 
розвиток взагалі й суспільний розвиток зокрема не можна вважати простим 
синонімом змін або прирівнювати його до прогресу, оскільки прогрес – більш 
складний процес, ніж зміна або сукупність змін. 
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Виділено логічні зв’язки між поняттями: «суспільний прогрес – 
громадський прогрес – система публічного управління – потенціал публічно-
партнерської взаємодії». Розглянуто поняття «суспільний прогрес», основний 
зміст якого встановлює закон розвитку суспільства як сходження від простого 
до складного, від нижчого стану до вищого та окреслено основні етапи його 
формування.  

Наголошено, що прогресивними повинні бути не лише цілі, а й засоби 
прогресу. Зауважено, що соціальний прогрес у загальному вигляді включає: 
прогрес науки та техніки, розвиток виробничих сил (промисловий переворот); 
політичний прогрес (перехід від тоталітаризму до демократії); прогрес у сфері 
культури (визнання людини найвищою цінністю). Визначено, що в науковій 
літературі чітко не розмежовуються такі поняття, як суспільний та соціальний 
прогрес. 

Досліджено сутність та значення понять «соціальна спільнота», 
«суспільство», «громадянське суспільство», «громадський», «громадськість» та 
розмежовано поняття «інститути громадянського суспільства», «територіальні 
громади», «органи самоорганізації населення», «громадські організації», на 
основі чого: під «громадським» запропоновано розуміти частину загального 
суспільства, сформовану у визначений час у певні об’єднання (громади), які 
мають спільні інтереси й цілі та займають активну позицію в напрямі 
досягнення мети їхньої діяльності; запропоновано досліджувати саме 
громадський (public) прогрес, оскільки в системі публічного управління можна 
формувати потенціал взаємодії, накопичувати та використовувати його шляхом 
перетворення латентної групи на активну за допомогою координаційних 
впливів.  

Доведено, що громадський прогрес – багаторівневий та різноплановий 
процес, оскільки складається з різних сфер суспільного життя, які взаємно 
впливають один на одного. Наголошено, що драйвером громадського прогресу 
виступає партнерська взаємодія в системі публічного управління між органами 
державної влади, місцевого самоврядування та інститутами громадянського 
суспільства (триєдина взаємодія).  

Зазначено, що на сьогодні спостерігається інерційність процесів у 
налагодженні партнерської взаємодії між органами державної влади та 
інститутами громадянського суспільства, а також усередині визначених систем 
унаслідок розриву комунікації та браку результативної взаємодії з 
громадськістю за попереднього режиму.  

Сформовані авторські види взаємодії, що орієнтовані на досягнення 
громадського прогресу, а саме: спонтанна взаємодія, взаємодія мікро-, мезо-, 
макрорівнів, метаморфозна взаємодія, змішана взаємодія, взаємодія підтримки 
бажаного стану. Водночас інтерес дослідження спрямований на соціальну 
взаємодію, оскільки саме така взаємодія пронизує всю систему публічного 
управління.  
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Наголошено, що дослідження щодо використання публічно-партнерської 
взаємодії в напрямі досягнення громадянського прогресу є логічним 
продовженням розвитку теорії управління і теорії взаємодії в системі науки 
управління, які між собою тісно пов’язані.  

У другому розділі – «Структурно-факторний аналіз досягнення 

громадського прогресу в системі публічного управління» – узагальнено базові 
методологічні підходи та принципи дослідження публічно-партнерської 
взаємодії як драйвера досягнення громадського прогресу; розвинуто 
методологічні положення координації публічно-партнерської взаємодії; 
поглиблено теоретико-методологічні засади визначення синергетичних 
детермінант досягнення громадського прогресу. 

Акцентовано, що органи державної влади, місцевого самоврядування та 
інститути громадянського суспільства несуть у собі спільну основу, існують в 
єдиному полі та поєднуються публічним управлінням, тому ефективна 
взаємодія в цій системі є однією з важливих передумов розвитку демократії в 
Україні, а відносини і взаємовплив у системі публічного управління є 
визначальним фактором його забезпечення. 

На основі узагальнення системного, процесного, інституційного, 
ситуаційного, функціонального та синергетичного підходів до вивчення 
природи громадського прогресу побудовано методологію його досягнення, яка 
включає знання, принципи, процеси, інструменти та ґрунтується на публічно-
партнерському підході до взаємодії. Зазначено, що інфільтрація такої взаємодії 
передбачає тактику проникнення вузькими каналами й накопичення в пустотах 
інформації на локальному рівні.  

Запропоновано розглядати у складі репрезентативного блоку, що генерує 
ідеологічну модель, шість рівнів: свідомісно-комунікативний, політичний, 
соціальний, економічний, культурний (духовний), екологічний. Парадигмальний 
блок містить емпіричну, наукову та управлінську парадигми і спрямований на 
формування практично орієнтованих принципів досягнення громадського 
прогресу та об’єднує всі три парадигми в праксеологічну модель. 

Ідентифіковано базові принципи побудови максимально ефективної / 
результативної партнерської взаємодії як фактору громадського прогресу. 
Запропоновано методологію дослідження досягнення громадського прогресу 
(рис. 1), що включає три блоки: теоретичний, методологічний та емпіричний та 
дозволяє обґрунтувати необхідність спрямування організаційних заходів на 
більш повне використання управлінських важелів стимулювання 
громадянського суспільства в бік досягнення громадського прогресу.  

Окреслено концептуальну основу партнерської взаємодії в системі 
публічного управління та процес трансформації «відносин» у «взаємодію». 
Стверджується, що своєчасне виявлення характерних детермінант впливу на 
результативність / ефективність публічно-партнерської взаємодії дозволяє 
посилити ефект синергії в напрямі досягнення громадського прогресу.   
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Рис. 1. Методологія дослідження досягнення громадського прогресу 
Джерело: розроблено авторкою 
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Доведено, що «потенціал» у межах дослідження можна розглядати як 
сукупність ресурсів, що використовуються з метою досягнення необхідного 
рівня координації взаємодії в інтересах забезпечення її результативності / 
ефективності в межах триєдності на національному рівні в напрямі 
забезпечення громадського прогресу.  

Акцентовано, що досягнення громадського прогресу можливе лише за 
умови формування, накопичення та використання потенціалу публічно-
партнерської взаємодії, що містить сукупність властивостей (ресурсів), які були 
накопичені в минулому, можуть бути використані за певних умов і можливостей 
та орієнтуються на розвиток у майбутньому.  

Виділені складові підсистеми потенціалу публічно-партнерської взаємодії: 
функціональна підсистема – включає в себе інформаційно-комунікативний; 
креативний; евристичний потенціали, що утворюють передумови досягнення 
громадського прогресу; ресурсна підсистема – фінансові, людські; 
інформаційні; технологічні; інституційні; просторові ресурси; організаційна 
підсистема – наявність організаційних структур, що необхідні для забезпечення 
публічно-партнерської взаємодії; ціннісні орієнтири; досвід; компетентність 
учасників публічно-партнерської взаємодії та координаційного органу тощо.  

Такий потенціал представлено у вигляді цільової функції, яка враховує 
характер і щільність залежності між величиною масштабів сукупності 
складових компонент потенціалу публічно-партнерської взаємодії і значеннями 
його вихідних компонент. 

Актуалізовано важливість комунікаційної взаємодії, що пояснюється її 
особливістю постачати інформацію, яка потім використовується в процесі 
публічного управління, а отже, виступає інструментом публічної влади. 
Запропоновано створення інтегрованого об’єднання (асоціації) – «Ядро 
досягнення громадського прогресу».  

Авторське бачення ґрунтується на тому, що синергетичний ефект 
партнерської взаємодії в системі публічного управління формує її потенціал, а 
координація виступає в ролі організації такої публічно-партнерської взаємодії, 
яка буде сприяти досягненню громадського прогресу.  

Обґрунтовано основні етапи координації публічно-партнерської взаємодії та 
визначено її першочергові завдання на шляху досягнення громадського прогресу. 
Запропоновано під координацією публічно-партнерської взаємодії в системі Ядра 
досягнення громадського прогресу в широкому сенсі розуміти впорядкування та 
узгодження дій суб’єктів такої взаємодії, що не мають ієрархічних зв’язків і 
взаємодіють на умовах партнерства. 

Визначено, що класифікація видів партнерських відносин у дослідженнях 
науковців є дуже розгалуженою та репрезентовано типологічне упорядкування 
саме тих видів таких відносин, які стосуються публічно-партнерської взаємодії з 
визначеними авторськими ознаками. Представлено посилку для інтеграції 
партнерських відносин у межах триєдиної взаємодії. Раціональність системи 
партнерської взаємодії між органами публічної влади та інститутами 
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громадянського суспільства визначається отриманням максимально можливих 
результатів / ефектів від такої взаємодії при наявних ресурсних можливостях 
(людських, інформаційних, часових тощо). Концептуальна модель досягнення 
громадського прогресу на основі публічно-партнерської взаємодії може бути 
описана наступним чином: 

 
,    (1) 

,      (2) 
 

де PPr – громадський прогрес як результат публічно-партнерської взаємодії; 
CPP – Ядро досягнення громадського прогресу; MPP – механізм досягнення 
громадського прогресу; R – вимоги до системи публічного управління; IS – 
система інформаційного забезпечення; KS – комунікаційна система; St – органи 
державної влади; LG – місцеве самоврядування; CSI – інститути 
громадянського суспільства; MPPppi – методологія досягнення громадського 
прогресу на засадах публічно-партнерської взаємодії; ResS – ресурсне 
забезпечення (фінансові, людські; інформаційні; технологічні; інституційні; 
просторові); InsS – інституціональне забезпечення (законодавство, державні 
програми, політика держави, стратегія розвитку громадянського суспільства 
тощо); IntS – інтелектуальне забезпечення (знання конкретних осіб, сукупність 
розумових здібностей, здатність засвоювати широкий спектр абстрактних ідей 
тощо). Узагальнену графічну модель як сукупність елементів досягнення 
громадського прогресу представлено на рис. 2.  
 

 
Рис. 2. Графічне представлення досягнення громадського прогресу  

на засадах публічно-партнерської взаємодії 
FB – зворотний зв’язок; X (t) – початкові вхідні параметри системи публічного управління; 
Y(t) – вихідні параметри функції системи публічного управління 

Джерело: розроблено авторкою. 
 
Представлено логіку формування триєдності публічно-партнерської 

взаємодії як драйвера досягнення громадського прогресу та описано 
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концептуальну модель досягнення громадського прогресу на основі публічно-
партнерської взаємодії, що характеризується взаємозв’язками між елементами з 
урахуванням впливу інформації щодо процесів публічно-партнерської взаємодії 
та результатів функціонування системи публічного управління.  

Визначено, що досягнення громадського прогресу можливе лише на основі 
формування, накопичення та реалізації потенціалу публічно-партнерської 
взаємодії. Зазначене дозволяє згрупувати синергетичні детермінанти такої 
взаємодії на основі складових функціональної підсистеми (інформаційно-
комунікативний, креативний, евристичний). Зроблено висновок, що своєчасний 
вияв характеру прояву наведених критеріїв дозволить посилити синергетичний 
ефект у напрямі досягнення громадського прогресу. 

У третьому розділі – «Праксеологічний вимір досягнення громадського 

прогресу в системі публічного управління» – виявлено основні тенденції 
сучасного стану публічного управління в Україні, представлено комплексну 
характеристику публічно-партнерської взаємодії на різних рівнях управління, 
досліджено ендогенні фактори її уможливлення, проведено оцінювання 
практичних аспектів взаємодії. 

Обґрунтовано використання трирівневої системи оцінки стану публічного 
управління щодо готовності до формування публічно-партнерської взаємодії на 
основі триєдності в напрямі досягнення громадського прогресу. Перший рівень 
дає змогу виявити наявний стан якості сформованої в країні системи публічного 
управління та динаміку окремих показників розвитку такої системи за оцінками 
міжнародних індексів. Другий рівень включає розвідки сучасного стану 
розвитку публічного управління в Україні на основі аналізу ендогенних 
чинників. Третім рівнем передбачено дослідження інституційно-
організаційного забезпечення взаємодії в системі публічного управління, що 
враховує специфіку основних детермінант досягнення громадського прогресу. 
Акцентовано увагу на низовому рівні публічно-партнерської взаємодії, оскільки 
присутність інтеграції інтересів та колаборації саме на ньому здатна вплинути 
на всі інші рівні.  

Акцентовано, що комплексне дослідження основних індикаторів демонструє 
складність оцінювання ефективності публічного управління через 
неоднозначність визначення його результату. Доведено, що комплексні рейтинги 
поступово втрачають чутливість і не відображають зміни в системі публічного 
управління України. Зазначене пов’язано зі складністю формування 
пріоритетності показників і вибору характеристик щодо функціонування різних 
сфер державної діяльності. Опрацьовано позиції України в міжнародних 
рейтингах, що засвідчують недостатній рівень розвитку публічного управління. 
Так, за результатами: Bloomberg’s Misery Index Україна входить до десятки 
найбільш «нещасних» економік серед 62 країн світу; World Happiness Report 
Україна посіла 123-є місце серед 153 країн у рейтингу найщасливіших країн, 
піднявшись на 11 позицій; The Legatum Prosperity Index – посідає 96-е місце 
серед 166 країн світу, втративши за останні 10 років десять позицій у рейтингу 



16 

(сильними сторонами України визнані: освіта (37-е місце) та умови життя (69-е 
місце), а слабкими – соціальний капітал, тобто міжособистісна довіра та довіра 
до інститутів (148-е місце) й особиста безпека (145-е місце); Human Development 
Index – посіла 88-у позицію серед 189 країн (у 1991-1992 роках, після здобуття 
незалежності, Україна посідала 47-у сходинку в рейтингу); The Global State of 
Democracy Indices підтверджують високий потенціал громадянського суспільства 
України; Index of sustainability of civil society organizations демонструє, що попри 
конфлікт на території України громадянське суспільство є чи не найпотужнішим 
рушієм реформ в Україні; Democracy Index Україна посіла 78-е місце зі 167 країн 
у рейтингу, лишивши за собою статус «гібридної демократії»; Social Progress 
Index Україна посідає позицію між Алжиром (79) і Киргизстаном (81) і 
залишилася в групі країн із рівнем соціального прогресу вище за середній; The 
Corruption Perceptions Index Україна набрала 30 балів зі 100 можливих (126-е 
місце з 180 країн), повернувшись на рівень 2017 року; World Press Freedom Index 
піднялася на шість позицій та посіла 96-е місце серед 180 країн світу; The Good 
Country Index посіла 75-е місце зі 153 країн світу (у 2018 році Україна посідала 
83-є місце, а в 2017 році – 89-е); Global Passport Power Rank у 2019 році – 25-е 
місце (у 2018 році посідала 23-ю позицію); E-Government Development Index 
Україна поступово покращує свої позиції; Governance Research Indicator Country 
Snapshot Україна хоча й має певні зрушення за окремими напрямами якості й 
ефективності публічного управління, але за офіційними даними поступається не 
лише розвинутим країнам, а й перебуває на одному рівні з країнами, що менш 
економічно розвинуті. За результатами дослідження виявлено основні недоліки в 
діяльності уряду та контролю корупції. Водночас існують позитивні зрушення в 
сфері реформування, а також підвищенні рівня відповідальності перед світовою 
спільнотою органів публічної влади. 

Встановлено, що вирішення завдань у напрямі досягнення громадського 
прогресу органами державного управління і органами місцевого 
самоврядування є неможливим через низьку результативність / ефективність 
неузгоджених взаємних дій і таким, що вимагає координації не лише діяльності 
цих органів влади, а й сил, які їм не підпорядковані (інститутів громадянського 
суспільства). 

В результаті аналізу структурних складових громадянського суспільства 
обґрунтовано три основні рівні налагодження взаємодії влади з громадськістю: 
інформування, консультування, залучення. Аргументовано, що визначені 
тенденції та закономірності досягнення громадського прогресу зумовлюють 
виділення стратегічних напрямів партнерської взаємодії в системі публічного 
управління, а негативні тенденції зумовлені низькою ефективністю взаємодії. 
Встановлено, що основною проблемою сьогодення в напрямі досягнення 
громадського прогресу можна вважати низьку громадську активність у системі 
публічного управління, важлива роль при цьому відводиться інститутам 
громадянського суспільства; за даними соціологічних опитувань 
підтверджується наявність позитивних кроків з боку влади щодо налагодження 
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конструктивного діалогу з окремими інститутами громадянського суспільства 
та засвідчується, що співпраця між ними є більш результативною на 
локальному рівні, ніж на загальнодержавному; статистичні дані демонструють 
зниження залученості громадян до процесу громадської діяльності та зростання 
кількості громадських об’єднань в Україні водночас, що викликає певний 
інтерес до діяльності таких організацій. 

З’ясовано, що потужним імпульсом досягнення громадського прогресу 
виступає здатність ефективного функціонування громадянського суспільства: 
спроможність контролювати виконання ухвалених рішень владними 
інститутами, готовність суспільства сприйняти ухвалені рішення та 
продемонструвати належний рівень самоорганізації для їхнього виконання. 
Акцентовано, що суспільство громадян України не поспішає використовувати 
існуючі налагоджені механізми співпраці з органами публічної влади та 
інститутами громадянського суспільства. Як засвідчують статистичні дані, 
практичний досвід взаємодії в системі публічного управління демонструє стійку 
тенденцію щодо покращення її якісних характеристик, але неповне 
використання наявного потенціалу. Обґрунтовано трирівневу структуру 
публічно-партнерської взаємодії між органами державної влади, місцевого 
самоврядування та інститутами громадянського суспільства. Досліджено 
практичні аспекти взаємодії в системі «влада-громадськість» на прикладі 
Чернігівської області та з’ясовано, що актуальним питанням залишається 
налагодження належних механізмів зворотного зв’язку який сприятиме 
формуванню та накопиченню потенціалу публічно-партнерської взаємодії. 

У четвертому розділі – «Адаптивність публічно-партнерської взаємодії 

як домінанти досягнення громадського прогресу» – проведено аналіз розвитку 
системи публічного управління в умовах децентралізації, розкрито сутність 
демократичного врядування, представлено організаційно-управлінський 
механізм публічно-партнерської взаємодії, охарактеризовано складові Ядра 
досягнення громадського прогресу. 

Проаналізовано нормативно-правове забезпечення державної політики 
щодо взаємодії в системі публічного управління та зазначено про те, що 
питання формування накопичення та використання потенціалу взаємодії органів 
державного управління, місцевого самоврядування та інститутів 
громадянського суспільства не розкриваються належним чином у законодавчих 
та нормативно-правових документах. 

Визначено основні очікувані зміни, передбачені реформою децентралізації 
в Україні та охарактеризовано методи управління стратегічними змінами, які є 
невідкладною умовою інтеграції України в міжнародний простір та 
відповідності сучасним тенденціям реформування. Опрацьовано сучасні 
практики взаємодії органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян, а 
також інструменти цієї взаємодії, що передбачають взаємовідповідальність у 
напрямі вирішення проблемних питань на шляху досягнення громадського 
прогресу та потребують виконання загальної послідовності певних завдань. 
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Для практичної реалізації досягнення громадського прогресу 
запропоновано використання моделі результатів реалізації стратегічних та 
програмних документів. Формування публічно-партнерської взаємодії на 
засадах реалізації стратегій, програм чи проєктів дасть можливість підвищити 
результативність / ефективність такої взаємодії в системі публічного 
управління. Визначено сутність та основні характеристики планування, 
моніторингу та оцінки стратегічних та програмних документів.  

Встановлено, що реалізація потенціалу публічно-партнерської взаємодії 
вимагає конвергенції всіх складових системи управління. Розроблено 
організаційно-управлінський механізм публічно-партнерської взаємодії в 
напрямі досягнення громадського прогресу. Представлено схематичну 
інтерпретацію моделі взаємодії та наголошено, що основна її мета передбачає 
формування, накопичення та використання потенціалу всіх учасників, 
досягнення синергетичного ефекту та передбачає формування пластичної 
публічно-партнерської взаємодії. Складовими елементами Ядра досягнення 
громадського прогресу пропонується визнати: експертну групу; автоматизовану 
систему управління; діагностичну групу; аналітичну групу.  

Представлено алгоритм розвитку потенціалу публічно-партнерської 
взаємодії на шляху досягнення громадського прогресу, а складовими процесу 
побудови такої взаємодії визнані: організаційна – визначення органів, що 
здійснюють організацію публічно-партнерської взаємодії; формування 
комунікаційних каналів взаємодії; обробка інформації з метою підвищення 
поінформованості всіх сторін; функціональна – процес, що бере початок від 
початку організації взаємодії; структурна – оргструктура управління Ядра 
досягнення громадського прогресу та системи обміну інформації зі зворотним 
зв’язком; інформаційна – автоматизована система обробки інформації; усі 
процеси збору та обробки інформації (зберігання, передавання та використання). 

Акцентовано, що інтегроване об’єднання (Ядро досягнення громадського 
прогресу) – це ефективна система, що здатна забезпечувати формування, 
накопичення та використання потенціалу публічно-партнерської взаємодії та 
спрямована на досягнення громадського прогресу загалом. Фокус уваги 
зосереджено на тому, що комунікаційний потенціал взаємодії відіграє роль 
зв’язку та системоутворюючого фактору, який лежить в основі самоорганізації 
(самоуправління), а отже, такий потенціал покликаний виконувати функції 
інтеграції мікросистеми в систему вищого рівня, а його наявність у процесі 
публічно-партнерської взаємодії дає можливість становлення необхідного для 
неї простору. Запропоновано як основний діагностичний метод наявності 
комунікаційного потенціалу використовувати стандартизоване спостереження 
та виділено чотири рівні виявлення його основних аспектів: дуже високий 
(80 % досліджених); високий (60–80 %); середній (40–60 %); низький (до 40 %). 
Використання коефіцієнта кореляції Пірсона в цьому випадку дозволить 
встановити залежність між об’ємом комунікаційного потенціалу й видом 
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публічно-партнерської взаємодії. Представлено узагальнену модель 
гармонійного узгодження інтересів у процесі публічно-партнерської взаємодії. 

У п’ятому розділі – «Основні імперативи досягнення громадського 

прогресу в системі публічного управління» – визначено стратегічні пріоритети 
та обґрунтовано стратегічні орієнтири формування публічно-партнерської 
взаємодії; представлено пропозиції щодо інституційного та організаційного 
забезпечення формування Ядра досягнення громадського прогресу. 

Доведено, що теорія публічного управління розглядає процес публічно-
партнерської взаємодії як важливий пріоритет довгострокового державного 
розвитку, а на перше місце висуваються умови щодо системного публічно-
управлінського впливу на процеси забезпечення ефективності / результативності 
такої взаємодії. Засвідчено, що такі впливи мають здійснюватися в межах двох 
вимірів: стратегічного бачення перспектив досягнення громадського прогресу, 
що відображений у загальнодержавних програмних документах (стратегіях, 
концепціях тощо), та подальша деталізація стратегічних завдань, що 
представлені в системі планових документів.  

На основі аналізу нормативно-правової бази визначено, що в Україні 
відсутнє стратегічне бачення шляхів досягнення громадського прогресу та 
вирішення проблемних питань формування, накопичення та використання 
потенціалу публічно-партнерської взаємодії, а також висвітлюються лише 
специфічні інтереси та цілі, що мають абстрактний характер завдань і 
підкріплюються відсутністю системного та комплексного бачення процесу 
взаємодії в системі публічного управління.  

Проведено паралель між теорією та практикою стратегічного планування 
та показано, що вибір певної моделі відносин у системі «влада – громадськість» 
ґрунтується на стратегічних орієнтирах держави в аспекті досягнення 
громадського прогресу з урахуванням сучасної парадигми публічного 
управління. Представлено структурно-логічну схему інкорпорації детермінант 
стратегії досягнення громадського прогресу до відповідних компонент 
публічно-партнерської взаємодії. 

Окреслено шляхи оптимізації об’єктивно-цільової спрямованості всіх 
інформаційних потоків та достовірних висновків на різних етапах збору та 
обробки даних, що мають висуватися базовими вимогами моніторингу стану 
досягнення громадського прогресу. Таким чином, до основних цілей 
моніторингу віднесено: вчасне виявлення та подальше прогнозування 
ймовірності виникнення та розвитку несприятливих явищ, що можуть вплинути 
на рівень досягнення громадського прогресу; якість інформаційного 
середовища процесу публічного управління та координації публічно-
партнерської взаємодії; створення відповідних банків даних; оцінка 
ефективності / результативності реалізації запланованих дій публічно-
партнерської взаємодії. Обґрунтовано зміст вхідної інформації для проведення 
моніторингу досягнення громадського прогресу, що включає дані щодо 
діяльності всіх суб’єктів у межах триєдності публічного управління та 
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критеріями якого виступають: право голосу та підзвітність суспільству; дієвість 
публічного управління; рівень активності громадянського суспільства; рівень 
розвитку інститутів громадянського суспільства. 

Систематизовано основні напрями удосконалення координації процесу 
публічно-партнерської взаємодії, що сприятимуть вирішенню проблемних 
питань досягнення громадського прогресу, зважаючи на особливості соціальних 
зв’язків окремих територій.  

Констатовано, що інфраструктура публічного управління не здатна 
існувати в сучасних умовах без якісного інформаційного забезпечення, тому 
відповідний супровід процесів досягнення громадського прогресу є одним із 
пріоритетних завдань, що породжує необхідність розробки багатокомпонентної 
системи, яка обумовить прискорення прогресу. Визнано необхідність 
формування просторово-часової форми організації структури публічно-
партнерської взаємодії, що завдяки налагодженим комунікаційним зв’язкам 
дозволить оптимізувати склад засобів координації досягнення громадянського 
прогресу та спрямувати траєкторію взаємодії до нарощення потенціалу. 

Представлено прогнозні основні цільові орієнтири публічно-партнерської 
взаємодії в межах триєдності, на основі яких запропоновано конструктивно-
ключові засади забезпечення ефективності / результативності функціонування 
та структурно-процедурну схему реалізації функцій Ядра досягнення 
громадського прогресу. 

Наголошено, що фокус уваги становлять проведені розвідки прояву 
бар’єрів та перешкод на шляху досягнення громадського прогресу, що виявили 
наявність негативних факторів, серед яких особливе місце посідає існуючий 
стан інформаційного забезпечення громадськості як про присутність сучасних 
напрямів участі в публічному управлінні, так і про відповідальність за таке 
управління, причому не лише з боку держави та місцевого самоврядування, а й 
з боку інститутів громадянського суспільства, для усунення яких на 
територіальних рівнях слід сформувати в межах Ядра досягнення громадського 
прогресу інформаційно-активні одиниці з ознаками системності, 
результативність яких необхідно розбудовувати у напрямі ліквідації розриву 
взаємодії на різних рівнях між органами державної влади, місцевого 
самоврядування та інститутами громадянського суспільства, ґрунтуючись на 
мінімоделі досягнення громадського прогресу. 

Розроблено та обґрунтовано поетапну послідовність розбудови Ядра 
досягнення громадського прогресу, яка складається з п’яти блоків та 
тринадцяти етапів і наведено цільові орієнтири (за напрямами: забезпечення, 
координація, прогнозування) реалізації місії Ядра, яка включає: створення 
єдиної якісно активної системи комунікацій у наявному інформаційному 
просторі; провадження комплексного моніторингу стану публічно-партнерської 
взаємодії на всіх її рівнях; постачання необхідних для взаємодії ресурсів для 
нарощення потенціалу в напрямі досягнення громадського прогресу. 
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Формується висновок про те, що під координацією публічно-партнерської 
взаємодії в системі Ядра досягнення громадського прогресу треба розуміти 
впорядкування та узгодження дій суб’єктів публічного управління, що не мають 
ієрархічних зв’язків (рис. 3). Звідси головним завданням координації виступає 
взаємоузгодження цілей та взаємодопомога в їх реалізації. Реалізацію цієї 
концепції запропоновано здійснювати за допомогою елементних складових 
(блоків, систем, механізмів) та реалізувати у два етапи (формування Ядра та 
здійснення заходів щодо забезпечення потреб учасників). 

Засвідчено, що реалізація дії стратегічного управління потенціалом 
публічно-партнерської взаємодії стає можливою за рахунок мінімізації ризику 
шляхом об’єктивізації інформаційної складової. Здійснювати розбудову 
комплексу модельних рішень пропонується за результатами формалізації 
конструктивно-ключових індикаторів інформаційного потенціалу, що 
відтворюють не лише структурні, а й функціональні зміни. 

 

 
Рис. 3. Система формування та функціонування Ядра досягнення 

громадського прогресу 
Б1 – блок координації дій; Б2 – блок координації інформаційних потоків;  
Б3 – блок узгодження цілей; Б4 – блок оцінки ефективності/результативності 
функціонування Ядра; С1 – система інформаційного забезпечення координації публічно-
партнерської взаємодії; С2 – система організаційного забезпечення Ядра;  
М1 – механізм моніторингу зовнішнього середовища 

Джерело: розроблено авторкою. 
 
Запропоновано методику оцінки підготовленості учасників до публічно-

партнерської взаємодії в межах Ядра досягнення громадського прогресу, яка 
дозволяє оцінити знання і вміння учасників такої взаємодії. Основні компоненти 
діагностики: теоретична, методична та психологічна готовність суб’єктів 
взаємодії. Діагностичні параметри являють собою систему знань та вмінь, які 
оцінюються за трибальною шкалою. Кожен із діагностичних параметрів 
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оцінюється відповідним коефіцієнтом. На основі отриманого значення 
середнього коефіцієнта визначаються рівні підготовки до публічно-партнерської 
взаємодії. 

Огляд наукового доробку щодо пошуку критеріїв вимірювання та оцінки 
суспільного прогресу доводить, що це питання ніколи не отримувало однозначної 
відповіді в літературі, тому було запропоновано загальну систему процесу 
моніторингу, оцінки та аналізу результатів досягнення громадського прогресу 
(рис. 4).  

Підкреслено, що оцінка прогресу в цілому або його складових не може 
бути всеосяжною через багатовимірності та не повну усвідомленість усього 
комплексу процесів, що конститують суспільство, природу і людину загалом. 
Опрацьовано показники публічного управління наднаціонального рівня, 
національного, локального та акцентовано увагу на закордонному досвіді. 
Укладено перелік найважливіших показників, які можна використовувати як 
дослідження рівня досягнення громадського прогресу, та запропоновано в 
межах триєдності, яка взята за основу, використання для оцінки поточного й 
загального громадського прогресу модель «Progress Meter». 

 

 
Рис. 4. Модель процесу моніторингу, оцінки  

та аналізу досягнення громадського прогресу 
Джерело: розроблено авторкою 
 
Запропоновано введення коефіцієнтів: виконання дій та отриманого впливу 

як показники вимірювання рівня досягнення громадського прогресу. 
Наголошено, що проведення такого оцінювання не є самоціллю або кінцевим 
результатом, однак воно сприятиме виявленню недоліків у системі публічного 
управління і стане підґрунтям для розробки дієвих рекомендацій стосовно 
удосконалення подальшої роботи в цій сфері, якісних змін нормативно-правової 
бази тощо. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації запропоновано нову концепцію вирішення науково-
практичної проблеми розробки теоретико-методологічних та науково-
методичних засад формування механізму досягнення громадського прогресу, 
спрямованих на підвищення ефективності/результативності системи публічного 
управління на основі формування, накопичення та використання потенціалу 
партнерської взаємодії в рамках триєдності (держава, місцеве самоврядування, 
інститути громадянського суспільства).  

Основні висновки й результати, одержані в процесі дослідження, 
полягають у такому:  

1. Систематизовано науково-теоретичні підходи до розкриття сутнісних 
характеристик громадського прогресу, публічно-партнерської взаємодії та 
встановлено, що в системі управлінських наук проблема прогресу полягає у 
пошуку механізмів та методів його досягнення шляхом реалізації філософських 
доктрин і поглядів стосовно розвитку матеріальних та нематеріальних систем. 
Проте, недостатньо розкритими лишаються питання пошуку шляхів 
удосягнення прогресивного розвитку в системі публічного управління. 
Визначено онтологічну сутність та природу публічно-партнерської взаємодії, 
досліджено види та особливості її впливу на досягнення громадського прогресу. 
Розширено понятійно-категоріальний апарат теорії публічного управління в 
контексті досягнення громадського прогресу, а саме: поглиблено трактування та 
зміст понять «публічне управління», «взаємодія»; виокремлено поняття 
«потенціал публічно-партнерської взаємодії»; надано авторське трактування 
понять «громадський прогрес», «триєдина взаємодія», «пластична взаємодія», 
«Ядро досягнення громадського прогресу».  

2. Сформовано спеціальну методологію дослідження досягнення 
громадського прогресу на основі узагальнення системного, процесного, 
інституційного, ситуаційного, функціонального та синергетичного підходів до 
вивчення його природи, яка включає теоретичний, методологічний та 
емпіричний блоки, що містять мету, завдання та критерії оцінки. Така логіка 
сприяла ідентифікації базових методологічних принципів публічно-
партнерської взаємодії, які виступають важливим елементом представленої 
методології та виокремлення нового принципу триєдності публічного 
управління. Дана методологія дозволяє обґрунтувати необхідність спрямування 
організаційних заходів на більш повне використання управлінських важелів 
стимулювання громадянського суспільства у бік досягнення громадського 
прогресу. 

3. Запропоновано та охарактеризовано наукову концепцію досягнення 
громадського прогресу в системі публічного управління, що утворюється 
шляхом формування, накопичення та використання потенціалу триєдності 
публічно-партнерської взаємодії (органів державної влади, місцевого 
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самоврядування та інститутів громадянського суспільства) та за допомогою  
логіко-семантичного синтезу дозволяє підвищити ефективність публічного 
управління в цілому. Доведено необхідність застосування інституційно-
функціонального підходу до формування партнерської взаємодії як ефективного 
інструменту узгодження цілей та забезпечення синергетичного ефекту її 
практичної реалізації в системі публічного управління у напрямі досягнення 
громадського прогресу. 

4. Концептуалізовано ідею публічно-партнерської взаємодії як драйвера 
досягнення громадського прогресу, яка репрезентує об’єктивні взаємозв’язки між 
основними суб’єктами системи публічного управління, умови та механізм 
забезпечення ефективності / результативності такої системи з урахуванням 
параметрів їх взаємовпливу. Це дозволило обґрунтувати залежність системи 
публічного управління та громадського прогресу від триєдиної взаємодії, а також 
запропонувати модель створення інтегрованого об’єднання (асоціації) – Ядра 
досягнення громадського прогресу, що включає експертну (компетентні групи, 
діяльність яких спрямована на вирішення запитів), аналітичну (центр 
моніторингу, оцінки, аналізу й інтеграції громадських запитів), діагностичну 
(спеціалісти, що задіяні в процесі розпізнавання місць порушення публічно-
партнерської взаємодії) складові та автоматизовану систему управління. 
Запропоновано концепт управління публічно-партнерською взаємодією на 
основі конвергенції її підсистем, що дозволяє наблизити елементи системи 
публічного управління з метою визначення можливості їх подальшої інтеграції 
та гармонійного поєднання; сформувати систему цінностей учасників такої 
взаємодії, яка містить оцінки міри та ступеня та ефективності їх конвергенції; 
сформувати Ядро досягнення громадського прогресу та виокремити необхідні 
компоненти, його наповнення для забезпечення успішної реалізації 
управлінської діяльності; проводити моніторинг та контроль за змінами 
показників конвергенції суб’єктів під час публічно-партнерської 
взаємодії; прогнозувати подальшу взаємодію між суб’єктами.  

5. Визначено інтеграційний процес формування, накопичення та 
використання потенціалу публічно-партнерської взаємодії, що містить певну 
сукупність властивостей і включає функціональну, ресурсну, організаційну 
підсистеми, кожна з яких містить певні елементи, що дозволяють 
ідентифікувати характер прояву процесів взаємодії в напрямі досягнення 
громадського прогресу. Потенціал публічно-партнерської взаємодії 
представлено у вигляді цільової функції, яка враховує характер і щільність 
залежності між величиною масштабів сукупності його елементарних компонент 
і значеннями його вихідних компонент, причому сумарний приріст величини 
потенціалу спирається на системні положення закону синергії. 

6. Охарактеризовано сучасний стан якості системи публічного управління 
України за оцінками міжнародних індексів з метою конкретизації механізмів 
досягнення громадського прогресу на засадах публічно-партнерської взаємодії. 
Показано, що основні індикатори розвитку системи публічного управління 
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демонструють неоднозначність отриманого результату, оскільки комплексні 
рейтинги поступово втрачають чутливість і не відображають наявні зміни в 
системі, відтак, існує складність формування пріоритетності показників і вибору 
характеристик щодо функціонування різних сфер держави. Україна хоча й має 
певні зрушення за окремими напрямами якості й ефективності публічного 
управління, але за офіційними даними поступається не лише розвинутим 
країнам, а й перебуває на одному рівні з країнами, що менш економічно 
розвинуті. За результатами дослідження серед слабких сторін виділяються 
недоліки у сфері ефективності уряду та контролю корупції. Водночас наявні 
позитивні результати в напрямі проведених реформ, а також підвищенні рівня 
відповідальності перед світовою спільнотою органів публічної влади. В 
результаті аналізу обґрунтовано переваги розбудови публічно-партнерської 
взаємодії та застосування подальших координаційних впливів у напрямі 
досягнення громадського прогресу, які будуть відтворені в пошуку оптимального 
співвідношення між цілями всіх суб’єктів публічного управління та реальними 
можливостями щодо їх досягнення.  

7. Актуалізовано пріоритетні напрями (організація публічно-партнерської 
взаємодії, здійснення координаційних впливів відносно такої взаємодії та 
розвиток і використання її потенціалу) та синергетичні детермінанти (ресурсні, 
організаційні, функціональні) досягнення громадського прогресу в умовах змін 
з позиції публічно-орієнтованого підходу та представлено посилку для 
розбудови партнерських відносин у рамках триєдиної взаємодії, при чому 
раціональність системи партнерської взаємодії між органами публічної влади, 
органами місцевого самоврядування та інститутами громадянського суспільства 
визначається отриманням максимально можливих результатів / ефектів від такої 
взаємодії при наявних ресурсних можливостях, що дозволило запропонувати 
концептуальну модель досягнення громадського прогресу на основі публічно-
партнерської взаємодії.  

8. Визначено механізми публічно-партнерської взаємодії та 
охарактеризувано організаційно-управлінський механізм в структурі Ядра 
досягнення громадського прогресу, що формується на засадах адаптивного 
підходу, а також передбачає розбудову пластичної публічно-партнерської 
взаємодії за допомогою його впровадження до існуючої структури публічного 
управління. Даний механізм забезпечує відносно стійку рівновагу, однак, якщо 
система не одержує повної інформації про зміну умов зовнішнього середовища, 
то вона доповнює її, використовуючи досвід аналогічних умов або на основі 
спостережень за певний період до вироблення рішення. Запропоновано 
практичну реалізацію таких заходів проводити у вигляді формування в межах 
Ядра досягнення громадського прогресу інформаційно-активних одиниць з 
ознаками системності, результативність яких необхідно розбудовувати в 
напрямі ліквідації розриву на різних рівнях триєдиної взаємодії, ґрунтуючись на 
мінімоделі досягнення громадського прогресу.  
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9. Розкрито структурно-процедурну систему функціонування Ядра 
досягнення громадського прогресу, що передбачає залучення локальних каналів 
взаємодії на різних рівнях із подальшим підключенням до них усіх учасників. 
Доведено, що для отримання цілісного й відкритого інформаційного простору, 
здатного інтегруватися в загальнодержавний та локальний простори, необхідно 
розгорнути підсистему обслуговування суб’єктів та підтримки трансферу 
ресурсів, що дозволить реалізувати стратегію досягнення громадського 
прогресу.  Розроблено поетапну послідовність створення Ядра досягнення 
громадського прогресу, представлено цільові орієнтири (за напрямами: 
забезпечення, координація, прогнозування) реалізації місії Ядра, яка 
передбачає: створення єдиної якісно-активної системи комунікацій у наявному 
інформаційному просторі; провадження комплексного моніторингу стану 
публічно-партнерської взаємодії на всіх її рівнях; постачання необхідних для 
взаємодії ресурсів для нарощення потенціалу в напрямі досягнення 
громадського прогресу. 

Обґрунтовано пріоритетні напрями координації процесу публічно-
партнерської взаємодії, що сприятимуть вирішенню проблемних питань 
досягнення громадського прогресу та прогнозні цільові орієнтири. Головним 
завданням координації визнано взаємоузгодження цілей та взаємодопомога в їх 
реалізації, що запропоновано здійснювати з використанням елементних 
складових (блок координації дій; блок координації інформаційних потоків; 
блок узгодження цілей; блок оцінки ефективності / результативності 
функціонування Ядра; система інформаційного забезпечення координації 
публічно-партнерської взаємодії; система організаційного забезпечення Ядра; 
механізм моніторингу зовнішнього середовища) та реалізувати у два етапи 
(формування Ядра та здійснення заходів щодо забезпечення потреб учасників). 
Сформовано визначені цільові орієнтири Ядра досягнення громадського 
прогресу (за напрямами: забезпечення, координація, прогнозування) реалізації 
місії, яка включає: створення єдиної якісно-активної системи комунікацій; 
провадження комплексного моніторингу; постачання необхідних для взаємодії 
ресурсів, що дозволило розробити практичні рекомендації щодо формування та 
функціонування такого Ядра. 

10. Запропоновано методично-композиційний підхід до оцінки публічно-
партнерської взаємодії та громадського прогресу, зокрема використання: 
методики оцінки підготовленості учасників до публічно-партнерської взаємодії 
в межах Ядра досягнення громадського прогресу, що дозволяє оцінити основні 
знання і вміння учасників такої взаємодії та складається з теоретичної, 
методичної та психологічна готовності суб’єктів взаємодії (склад та параметри 
яких чітко визначені); моделі «Progress Meter» для оцінки поточного і 
загального громадського прогресу за ланцюгом «запропоновано-виконано-
отримані впливи»; матриці показників вимірювання досягнення громадського 
прогресу на різних рівнях взаємодії за рахунок визначення коефіцієнтів 
виконання дій та отриманого впливу. Зазначене сприятиме виявленню недоліків 
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у системі публічного управління і стане підґрунтям для розробки дієвих 
рекомендацій стосовно удосконалення подальшої роботи у даній сфері. 

11. Визначено ключові стратегічні орієнтири та розроблено рекомендації з 
урахуванням системно-універсальних характеристик публічно-партнерської 
взаємодії як драйвера досягнення громадського прогресу, які формуються в 
межах двох вимірів: стратегічного бачення перспектив досягнення громадського 
прогресу та подальшої деталізації стратегічних завдань, що представлені у 
системі планових документів. Основним документом, в якому відображається 
стратегічне бачення пріоритетів розвитку громадянського суспільства, повинна 
стати «Державна стратегія досягнення громадського прогресу». Основоположні 
напрями як державного розвитку, так і поступу громадянського суспільства 
мають визначатися в рамках концепцій, що охоплюють систему публічного 
управління: «Концепції досягнення громадського прогресу», «Концепції 
сприяння публічно-партнерській взаємодії», «Концепції створення інтегрованої 
системи «Ядро досягнення громадського прогресу» тощо та деталізуватися на 
рівні стратегічних програм: «Стратегічна програма сприяння активності 
інститутів громадянського суспільства», «Стратегічна програма сталості 
розвитку організацій громадянського суспільства». Необхідність розробки 
таких документів обумовлюється постійними змінами в державі, виникненням 
ситуацій соціально-економічної кризи, що потребує формування концепцій 
розвитку громадянського суспільства нашої держави, які б віддзеркалювали 
найважливіші інтереси та пріоритети досягнення громадського прогресу на 
основі духовних цінностей та у сфері розвитку особистості, суспільства й 
держави. 
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Опубліковані праці апробаційного характеру: 

47. Михайловська О. В, Желіба В. І. Зміст і організація управління ризиками 
на підприємстві. Aktualne problemy nowoczesnych nauk – 2012: мateriały 
VIII Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji (Перемишль, 07-15 червня 
2012 р.). Przemys`l : Nauka i studia, 2012. С. 20-22. Особистий внесок авторки – 

описані методи оцінки ризиків. (0,09 ум. друк. арк.). 

48. Михайловська О. В. Економічне регулювання видавничо-поліграфічної 
галузі. Актуальні проблеми імплементації інноваційно-орієнтованої моделі 

розвитку національної економіки : збірник матеріалів роботи круглого столу 
(Чернігів, 5 квітня 2012 р.). Чернігів : ЧДІЕУ, 2012. С. 42-43. (0,1 друк. арк.). 
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49. Михайловська О. В. Оцінка ризику інвестиційних проектів. Імперативи 

розвитку України в умовах глобалізації : тези доповідей та виступів 
ІV Міжнародної науково-практичної конференції (Чернігів, 15-16 листопада 
2012 р.). Чернігів : ЧДІЕУ, 2012. С. 121-123. (0,12 ум. друк. арк.). 

50. Михайловська О.В. Сучасний стан сфери охорони здоров’я в Україні. 
Dny vědy – 2012 : мateriály VIII Мezinárodní vědecko – praktická conference 
(Прага, 27 березня – 05 квітня 2012 р.). Praha : Publishing House «Education and 
Science», 2012. С. 3-5. (0,28 друк. арк.). 

51. Михайловська О. В. Використання ринкових механізмів в системі 
охорони здоров’я. Формування ефективних механізмів управління в умовах 

пріоритетності знаннєвої компоненти економічного розвитку : матеріали 
роботи круглого столу (Чернігів, 9 квітня 2013 р.). Чернігів : ЧДІЕУ, 2013. 
С. 65-69. (0,19 ум. друк. арк.). 

52. Михайловська О. В. The description model of Ukraine’s health care 
the. Information technologies and management 2013 : матеріали ХІ Міжнародної 
конференції (Рига, 18-19 квітня 2013 р.). Riga, Latvia : ISMA University of 
Applied Sciences, 2013. С. 212-213. (0,18 ум. друк. арк.). 

53. Михайловська О. В. Удосконалення навчально-пізнавальної діяльності 
студентів. Інноваційні методи викладання у вищій школі : збірник матеріалів 
роботи Міжнародного круглого столу (Чернігів, 3 червня 2014 р.). Чернігів : 
ЧДІЕУ, 2014. С. 10-12. (0,19 ум. друк. арк.). 

54. Михайловская Е. В. Формирование и развитие науки управления. 
Актуальные вопросы экономического развития: теория и практика : сборник 
научных статей (Гомель, 12 ноября 2014 г.). Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2014. 
Вып. 3, Ч. 1. С. 98-100. (0,17 ум. друк. арк.). 

55. Михайловська О. В. Взаємодія органів публічної влади з громадськістю. 
Організаційно-правові аспекти публічного управління в Україні : матеріали 
II Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (Полтава, 22-
23 квітня 2015 р.). Полтава : ПолтНТУ, 2015. С. 164-166. (0,15 ум. друк. арк.). 

56. Михайловська О. В., Філіпова Н. В. Євроінтеграційні процеси в Україні. 
Економіка сталого розвитку: теоретичні підходи та практичні рекомендації: 
матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Кошице, 13-16 вересня 
2015 р.). Київ : Центр навчальної літератури, 2015. С. 125-126. Особистий внесок 

авторки – досліджено вплив євроінтеграційних процесів на систему державного 

управління. (0,05 ум. друк. арк.). 
57. Михайловська О. В. Комунікаційний процес у системі державного 

управління. Державне управління в Україні: історія державотворення, виклики 

та перспективи : матеріали VІ Міжнародної наукової конференції аспірантів та 
докторантів з державного управління (Одеса, 22 травня 2015 р.). Одеса : ОРІДУ 
НАДУ, 2015. С. 137-141. (0,2 ум. друк. арк.). 

58. Ладонько Л. С., Михайловська О. В. Концептуальні підходи до 
вирішення проблем активізації інноваційних процесів у промисловості. 
Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: європейський 
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вектор – нові виклики та можливості : тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-
практичної конференції (Львів, 14-16 травня 2015). Львів : Видавництво 
Львівська політехніка, 2015. С. 218-219. Особистий внесок авторки – окреслено 

основні проблеми активізації інноваційних процесів національного промислового 

комплексу. (0,08 ум. друк. арк.). 

59. Михайловська О. В. Принцип партнерської взаємодії у процесі обміну 
інформацією. Перспективні напрямки вдосконалення комунікативної взаємодії 

органів державної влади, місцевого самоврядування та громадськості в умовах 

децентралізації : збірник матеріалів роботи круглого столу (Чернігів, 
26 листопада 2015 р.). Чернігів : ЧНТУ, 2015. С. 20-21. (0,14 ум. друк. арк.). 

60. Михайловська О. В., Філіпова Н. В. Сутність державного управління. 
Aktualne problemy nowoczesnych nauk – 2015 : мateriały XI Мiędzynarodowej 
naukowi-praktycznej konferencji (Перемишль, 07-15 червня 2015 р.). Przemyśl : 
Nauka i studia, 2015. С. 79-80. Особистий внесок авторки – визначено 

організаційно-правові категорії поняття державного управління. (0,08 ум. 

друк. арк.). 
61. Ладонько Л. С., Михайловська О. В. Актуальні питання 

децентралізації влади в Україні. Особистість, суспільство, політика : 
матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Люблін, 15-16 
лютого 2016 р.). Люблін : WSEI, 2016. Ч. 1. С. 86-88. Особистий внесок авторки 

– охарактеризовано основні проблемні питання децентралізації влади в 

Україні. (0,1 ум. друк. арк.). 
62. Михайловська О. В., Філіпова Н. В. Владно-громадська взаємодія в 

умовах реформування. Особистість, суспільство, політика : матеріали 
V Міжнародної науково-практичної конференції (Люблін, 23-24 грудня 2016 р.). 
Люблін : WSEI, 2016. Ч. 1. С. 75-77. Особистий внесок авторки – досліджено 

актуальні питання взаємодії в системі публічного управління в умовах 

реформування. (0,09 ум. друк. арк.). 
63. Михайловська О. В. Умови розвитку взаємодії публічної влади та 

громадськості в Україні. Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: 
економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти : збірник матеріалів 
V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції студентів, аспірантів і 
молодих учених (м. Чернігів, 23 грудня 2016 р.). Чернігів : ЧНТУ, 2016. 
С. 348-351. (0,3 ум. друк. арк.). 

64. Михайловська О. В. Взаємодія громадськості та владних структур в умовах 
суспільних змін. Сучасні виклики публічного управління : збірник матеріалів 
науково-практична конференції за міжнародної участі (Київ, 28 грудня 2017 р.). 
Київ : ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2018. С. 50-51. (0,1 ум. друк. арк.). 

65. Михайловська О. В., Лисенко С. Ю. Ділова бесіда в системі 
комунікаційного менеджменту. Юність науки – 2017: соціально-економічні та 

гуманітарні аспекти розвитку суспільства : збірник тез Міжнародної науково-
практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 26-
27 квітня 2017 р.). Чернігів : ЧНТУ, 2017. С. 222-223. Особистий внесок 
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авторки – охарактеризовано систему комунікаційного менеджменту. (0,07 ум. 

друк. арк.). 
66. Михайловська О. В. Місце комунікаційної взаємодії в системі 

публічного управління. Взаємозв’язок політики і управління: теоретичний і 

прикладний аспект : матеріали круглого столу (Дніпро, 2 червня 2017 р.). 
Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2017. С. 114-115. (0,1 ум. друк. арк.). 

67. Михайловська О. В. Роль комунікацій в публічному управлінні. 
Організаційно-правові аспекти публічного управління в Україні : матеріали 
IV Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (Полтава, 21 квітня 
2017 р.). Полтава : ПолтНТУ, 2017. С. 91-93. (0,12 ум. друк. арк.). 

68. Михайловська О. В., Семирозум Б. В. Сутність політичної влади як 
важливої складової владних відносин. Інноваційний розвиток інформаційного 

суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти : 
збірник матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, 
аспірантів і молодих учених (м. Чернігів, 14 грудня 2017 р.). Чернігів : ЧНТУ, 
2017. С. 433-434. Особистий внесок авторки – охарактеризовано сутність 

політичної влади. (0,05 ум. друк. арк.). 
69. Михайловська О. В., Вдовиченко А. В., Пінчук Ю. В. Сутність та види 

комунікації як складової розвитку суспільства. Формування ефективних 

механізмів державного управління та менеджменту в умовах сучасної 

економіки: теорія і практика : матеріали V Міжнародної науково-практичної 
конференції (Запоріжжя, 24 листопада 2017 р.). Запоріжжя : КПУ, 2017. 
С. 388-390. Особистий внесок авторки – визначена сутність комунікації. (0,05 

ум. друк. арк.). 
70. Михайловська О. В., Котенко К. В. Управління змінами в публічному 

секторі. Перспективи розвитку управлінських систем у соціальній та 

економічній сферах України: теорія і практика : збірник матеріалів 
ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (Київ, 27 листопада 
2018 р.). Київ : КУБГ, 2018. С. 106-108. Особистий внесок авторки – 

досліджено специфіку управління змінами в публічному секторі. (0,07 ум. друк. 

арк.). 
71. Михайловська О. В., Федяй І. Г. Характеристика менеджменту, як 

сучасної науки. Публічне управління та сучасний менеджмент в 

інформаційному суспільстві : збірник матеріалів роботи круглого столу 
(Чернігів, 26 квітня 2018 р.). Чернігів : ЧНТУ, 2018. С. 3-5. Особистий внесок 

авторки – досліджено історичні аспекти розвитку менеджменту як науки. (0,1 

ум. друк. арк.). 
72. Михайловська О. В., Сергієнко О.В. Зарубіжний досвід надання 

адміністративних послуг. Сучасна парадигма публічного управління : матеріали 
І Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 17–18 жовтня 2019 р.). 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. С. 147-150. Особистий внесок авторки – 

охарактеризовано світові практики надання адміністративних послуг. (0,09 

ум. друк. арк.). 
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73. Михайловська О. В., Мостіпан Н. В., Вареник Є. С. Комунікативна 
ефективність публічного управління. Юність науки – 2019: соціально-

економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства : збірник тез 
Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих 
вчених (Чернігів, 17-18 квітня 2019 р.). Чернігів : ЧНТУ, 2019. Ч. 1. С. 214-216. 
Особистий внесок авторки – окреслено роль комунікацій в системі публічного 

управління. (0,05 ум. друк. арк.). 
74. Михайловська О. В., Михайловська А. І. Комунікаційний процес в 

системі публічного управління. Юність науки – 2020: соціально-економічні та 

гуманітарні аспекти розвитку суспільства : збірник тез доповідей 
Х Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих 
вчених (Чернігів, 23-24 квітня 2020 р.). Чернігів : ЧНТУ, 2020. С. 244-246. 
Особистий внесок авторки – окреслено основні складові комунікаційного 

процесу. (0,07 ум. друк. арк.). 
75. Ладонько Л. С., Михайловська О. В. Управління змінами в публічній 

сфері. Формування ефективних механізмів управління в умовах трансформації 

соціально-економічних систем : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної 
інтернет-конференції (Харків, 12 березня 2020 р.). Харків : Харківського 
національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова, 2020. 
С. 117-119. Особистий внесок авторки – наведено сучасні методи управління 

змінами. (0,1 ум. друк. арк.). 
76. Ладонько Л. С., Михайловська О. В. Моделі взаємодії органів влади та 

інститутів громадянського суспільства. Відкриті еволюціонуючі системи : 

збірник праць V Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 19-21 
травня 2020 p.). Київ : ФОП Маслаков, 2020. С. 97-100. Особистий внесок 

авторки – охарактеризовано принципи співробітництва органів публічної влади 

та громадянського суспільства. (0,09 ум. друк. арк.). 
 

Опубліковані праці, які додатково відображають  

наукові результати дисертації: 

77. Руденко О. М., Штурхецький С. В., Ткаленко Н. В., Михайловська О. В. 
Місцеве самоврядування та суспільні комунікації : навч. посіб. Київ : Кондор-
Видавництво, 2016. 133 с. Особистий внесок авторки – підрозділи 2.3, 2.4, 2.5. 

(1,9 ум. друк. арк.). 
78. Руденко О. М., Козюра І. В., Ткаленко Н. В., Іваницька О. М., 

Червякова О. В., Шевченко А. Є., Михайловська О. В., Гечбаія Б. Н. Місцеве 
самоврядування : словник-довідник. Київ : Кондор-Видавництво 2016. 203 с. 
Особистий внесок авторки – упорядковані поняття теорії управління у фокусі 

публічної взаємодії (1,12 ум. друк. арк.). 

79. Ладонько Л. С., Михайловська О. В., Філіпова Н. В Менеджмент: 
теорія та практика : навч. посіб. Київ : Кондор-Видавництво, 2015. 152 с. 
Особистий внесок авторки – розділ 2 (3 ум. друк. арк.). 
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80. Сафонов Ю. М., Михайловська О. В. Аналіз сучасного стану діяльності 
видавничо-поліграфічної галузі України. Ефективна економіка. 2019. № 6. URL: 
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7098 [електронне наукове фахове 
видання; міжнародні наукометричні бази: Index Copernicus, Google Scholar]. 
Особистий внесок авторки – досліджено фактори, що стримують розвиток 

видавничо-поліграфічної галузі України (0,22 ум. друк. арк.). 

81. Mykhailovska O. V., Chervynskyi A. I., Fokin D. P. The Prospects of 
Virtual Reality (VR) Technology in Educational Process and Business. Науковий 

вісник Полісся. 2019. № 1(17). С. 139-147. [фахове видання; міжнародні 
наукометричні бази: Index Copernicus, Google Scholar]. Особистий внесок 

авторки – розкрито перспективні напрями використання технологій 

віртуальної реальності в навчальному процесі. (0,3 друк. арк.). 
82. Ладонько Л. С., Михайловська О. В., Воронко А. О. Нормативно-правове 
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Михайловська О. В. Теоретико-методологічні засади досягнення 
громадського прогресу в системі публічного управління. – Кваліфікаційна 
наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного 

управління за спеціальністю 25.00.01 «Теорія та історія державного 

управління». – Харківський регіональний інститут державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України, 

Харків, 2021.  

 
У дисертації наведено сутнісний зміст основних понять предметного поля 

дослідження громадського прогресу в системі публічного управління. 
Сформовано концептуальний базис розбудови Ядра досягнення громадського 
прогресу на засадах використання наявного потенціалу взаємодії в системі 
публічного управління. Розвинуто методологічний базис публічно-партнерської 
взаємодії як драйвера досягнення громадського прогресу. Поглиблено 
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теоретико-методологічні засади визначення синергетичних детермінант 
досягнення громадського прогресу з позиції публічно-орієнтованого підходу. 
Виявлені тенденції сучасного розвитку публічного управління та 
ідентифіковано його системні проблеми. Надано комплексну характеристику 
ендогенним факторам публічно-партнерської взаємодії на шляху досягнення 
громадського прогресу. Розроблено методичний підхід до розбудови 
ефективної / результативної публічно-партнерської взаємодії, в основу якого 
покладено використання синергетичних детермінант. Обґрунтовано стратегічні 
орієнтири формування публічно-партнерської взаємодії як драйверу досягнення 
громадського прогресу та надані пропозиції щодо інституційного та 
організаційного забезпечення формування та функціонування Ядра досягнення 
громадського прогресу.  

Ключові слова: прогрес, публічне управління, громадський прогрес, 
публічно-партнерська взаємодія, потенціал взаємодії, система публічного 
управління.  

 
ABSTRACT 

 
Mykhailovska O.V. Theoretical and methodological principles of achieving 

social progress in the system of public management. − Qualifying research paper.  
The dissertation for obtaining the scientific degree of the Doctor of Sciences in 

Public Administration in speciality 25.00.01 «Theory and History of Public 

Administration». – Kharkiv Regional Institute of Public Administration of the 

National Academy of Public Administration under the President of Ukraine. – 

Kharkiv, 2021. 

 
The theoretical and methodological principles of achieving social progress by 

increasing the efficiency / effectiveness of interaction in the system of public 
management have been substantiated in the thesis for the first time, scientific, 
theoretical and practical recommendations for coordination of such interaction have 
been developed and strategic priority for Ukraine has been emphasized. 

For this purpose, the thesis proposes a new idea of achieving social progress on 
the basis of building partnerships in the system of public management within the 
trinity (public authorities, local governments and civil society institutions) which is 
based on the formation, accumulation and use of its potential. 

These are significant accomplishments of the thesis: 1) coverage of the 
components of the subsystem potential of public partnership interaction (functional 
subsystem  includes: informative; communicative; creative; heuristic potentials that 
form the prerequisites for social progress; resource subsystem includes: financial; 
human; information; institutional, spatial resources; organizational subsystem which 
is the presence of organizational structures that are necessary to ensure public 
partnership; values; experience; competence of participants in public partnership and 
the coordinating body, etc.). Since such potential is based on the systemic provisions 
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of the law of synergy; 2) the concept of creating an author's association (the Core) 
which is not directly a part of civil society and is not a part of the administrative 
apparatus, but acts as a field for interaction, endowed with special functions of public 
control, has an investigative and supervisory apparatus aimed at improving and 
enhancing the effectiveness of public partnership in the direction of achieving social 
progress. 

Based on the conducted analysis, the use of a three-level system of assessment 
of the state of public management in relation to its readiness to form a public 
partnership interaction on the basis of the trinity in the direction of achieving public 
progress has been substantiated. The first level allows us to identify the current state 
of quality of the public management system formed in the country and the dynamics 
of individual indicators of development of such a system according to international 
indices. The second level includes intelligence of the current state of public 
management development in Ukraine based on the analysis of endogenous factors. 
The third level provides a study of institutional and organizational support for 
interaction in the system of public management taking into account the specifics of 
the main determinants of achieving social progress. It has been noted that the 
realization of the potential of public partnership requires convergence of all 
components of the management system and proved that the use of value-oriented 
approach in determining the parameters of public partnership can expand the ability 
to assess the effectiveness of strategies, programs and projects qualitatively and 
quantitatively. 

The thesis characterizes the trends of modern development of public 
management and identifies its systemic problems, as well as provides a 
comprehensive description of endogenous factors of public partnership interaction to 
achieve social progress. To set the positive dynamics of social progress in the course 
of the study an organizational and managerial mechanism of public partnership 
interaction has been established, strategic guidelines for the formation of such 
interaction as a driver of social progress have been substantiated and proposals for 
institutional and organizational support for the formation and functioning of the Core 
have been provided. 

The following has been proposed: methods for assessing the readiness of 
participants for public partnership interaction within the Core of achieving public 
progress; Progress Meter models; performance ratios and impact as indicators of 
measuring the level of achievement of public progress, which can be the basis for the 
development of effective recommendations for improving the system of public 
management. 

Key words: progress, public management, public progress, public partnership 
interaction, potential of interaction, system of public management. 
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