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В статті розглянуто проблеми організації взаємо-
дії інституцій щодо побудови публічного діалогу та 
комунікації для забезпечення сталого регіонального 
розвитку в умовах постконфліктної трансформа-
ції. Визначено проблеми організації діяльності мо-
лодіжних громадських об’єднань та показано, що їх 
наявність створює перешкоди для організації ре-
зультативного публічного діалогу та комунікації 
між органами державної влади та молоддю. Про-
аналізовано сучасний рівень залучення молоді до дія-
льності громадських об’єднань в Україні та Луган-
ській області. Визначено теоретичні засади органі-
заційно-економічного забезпечення діалогових пла-
тформ як чинника побудови діалогу між органами 
державної влади та молодіжними об’єднаннями. 
Запропоновано заходи щодо створення організацій-
них умов для розвитку діалогових платформ на ос-
нові впровадження етичного кодексу діяльності. 
Показано досвід актуалізації діяльності діалогових 
платформ в Луганській області у відповідності до 
цілей сталого розвитку. 
Ключові слова: організація, діалог, комунікації, дія-
льність, громадське об’єднання, органи влади, ста-
лий регіональний розвиток. 

 
 
Постановка проблеми. Рівень розвитку дер-

жави та окремих регіонів значною мірою залежить 
від результативної організації взаємодії інституцій 
щодо побудови публічного діалогу та комунікації 
для забезпечення сталого регіонального розвитку в 
умовах постконфліктної трансформації, що в свою 
чергу пов’язано зі станом та розвитком молодіжних 
громадських об’єднань. Саме створення та діяль-

ність інноваційних форм організації взаємодії інсти-
туцій щодо побудови публічного діалогу та комуні-
кації сприяють вихованню свідомість громадян, зро-
станню рівня соціальної згуртованості, що в сукуп-
ності покликано створити умови для сталого розви-
тку регіонів Внаслідок високозгуртованої громади з 
налагодженим діалогом формується суспільство, де 
громадськість має вплив на процес прийняття рі-
шень, а представники влади, відчуваючи зацікавле-
ність й порозуміння з боку молодої та ініціативної 
громади, та пропонують взаємодію на покращення 
соціально-економічного становища громади, регіону 
та держави. Зазначене актуалізує розгляд обраної 
тематики з точки зору теорій регіонального управ-
ління та публічного адміністрування. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Значна кількість науковців, практиків та громадсь-
ких діячів визнає, що існуючі сьогодні проблеми ор-
ганізації діяльності молодіжних громадських 
об’єднань є суттєвою перешкодою для організації 
результативного публічного діалогу та комунікації 
між органами державної влади та молоддю. Втім, 
основною причиною започаткування діяльності мо-
лодіжних громадських об’єднань є саме можливість 
вплинути на розвиток суспільства. Ступінь такого 
впливу залежить від життєдіяльності та ефективного 
розвитку молодіжних громадських об’єднань, що в 
першу чергу підкріплюється належним організацій-
но-економічним забезпеченням. 

Дослідження взаємодії та активізації співпраці 
між молоддю, молодіжними об’єднаннями, інститу-
тами громадського суспільства і органами держав-
ної влади є предметом дослідження багатьох науко-
вців, зокрема Б. Кудренка [1], І. Хохича [2], В. Тро-
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фимова. Питання організації публічного діалогу ро-
зглянуті зокрема в наукових працях Е. Мамонтової 
[3], О. Радченка та О. Крутій [4]. Питання інстути-
ційного забезпечення сталого розвитку регіону та 
організації взаємодії громадськості, органів влади та 
міжнародних організацій детально досліджені в на-
укових працях [5, 6, 7]. 

За результатами аналізу останніх досліджень і 
публікацій, зокрема [28], слід визнати, що нині спо-
стерігається тенденція щодо збільшення частки 
об’єднань, які стикаються з низкою проблем, 
пов’язаних з організаційно-економічним забезпе-
ченням: 

лише незначна частка громадських об’єднань, 
що мають чітко визначену місію своєї діяльності - 
основну спільну мету органiзацiї, чiтко окреслені 
причини її існування [29]. Мета i завдання ор-
ганiзацiї спрямовані на досягнення мiсiї. Значення 
вiдповiдної мiсiї, яка формально виражена i ефекти-
вно представлена об’єднанням, важко перебільшити. 
Розроблені на її основі завдання виступають у якості 
критеріїв для всього наступного процесу прийняття 
управлінських рішень. Якщо члени організації не 
знають, яка основна мета їх органiзацiї, в них відсу-
тня логічна точка вiдлiку для вибору найкращих 
альтернатив діяльності та розвитку. Деякі неприбут-
кові органiзацiї настільки зайняті поточною 
дiяльнiстю, необхідною для виживання, що забува-
ють про свою мiсiю. Їх головне призначення i мiсiя 
стають другорядними щодо пошуку джерел фінан-
сування. Мiсiя деталізує статус органiзацiї, забезпе-
чує напрямок i орієнтири для визначення завдань i 
стратегій на різних органiзацiйних рівнях; 

частина громадських об’єднань не має повної 
організаційної документації [29], що закріплюють 
конкретні функції, права та обов’язки органів 
управління, окремих посадових осіб, регламентують 
організаційні, трудові та інші відносини з конкрет-
ного питання. До найбільш поширених організацій-
них документів належать положення, статути, ін-
струкції, правила, штатні розписи тощо. Разом із ро-
зпорядчими, довідковими та інформаційними доку-
ментами вони складають документацію із питань за-
гальної діяльності; 

протягом останніх років спостерігається тенде-
нція до зменшення кількості громадських об'єднань, 
що мають стратегічний план, а частина об’єднань, 
що мають стратегічний план – не змінюють його 
протягом декількох років, це свідчить про те, що 
план не завжди є робочим документом, а часто існує 
окремо від діяльності організації [29]. Взагалі, стра-
тегічне планування є невід’ємною складовою життє-
здатності організації та проявом її зусиль, скерова-
них на розвиток власної спроможності, здатності 
передбачати нові можливості та загрози.  

актуальною проблемою українських громадсь-
ких об’єднань є недостатнє фінансування, проте 
лише третина з них мають план залучення фінансу-
вання [29]. Найбільш поширеними джерелами фі-
нансування серед таких об’єднань є гранти від між-

народних організацій, благодійні пожертви бізнесу, 
благодійні пожертви громадян та членські внески 
Деякі об’єднання продемонстрували наявність дос-
віду фінансового планування та залучення ресурсів з 
різних джерел, але в цілому досі немає системного 
підходу як до планування, так і до проведення дія-
льності відповідно до розроблених планів. 

більшість громадських об’єднань готують річні 
звіти та звітуються за свою діяльність [29] (річний 
звіт являється посвідченням громадського розвитку 
громадського об’єднання, він підтверджує її дієвість 
та фінансову спроможність) звітуються лише перед 
членами свого об’єднання, донорами та державними 
установами.  

не всі громадські об’єднання наділені спромо-
жністю, чи обов’язком в залежності від правової 
форми об’єднання вести фінансову звітність [29], 
таким чином результати своєї діяльності об’єднання 
можна шляхом висвітлення власної «історії успіху». 

лише третина українських громадських 
об’єднань має визначені та прописані етичні нор-
ми/етичний кодекс [29] (документ, який містить ос-
новні принципи діяльності членів об’єднання – його 
співробітників та партнерів. В кодексі визначені по-
ложення, які є принциповими орієнтирами у питан-
нях організації взаємодії, надання допомоги, профе-
сійної діяльності, виконання службових обов’язків 
та інший діяльності членів об’єднання). 

Метою статті є обґрунтування теоретичних за-
сад та інноваційних підходів до організації публіч-
ного діалогу та комунікації між органами державної 
влади та молодіжними об’єднаннями на основі 
створення та діяльності діалогових платформ. Мета 
статті обумовила структуру завдань: 

проаналізувати сучасний рівень залучення мо-
лоді до діяльності громадських об’єднань в Україні 
та Луганській області; 

визначити теоретичні засади організаційно-
економічного забезпечення діалогових платформ як 
чинника побудови діалогу між органами державної 
влади та молодіжними об’єднаннями; 

виявити проблеми організації публічного діа-
логу та комунікації між органами державної влади 
та молодіжними об’єднаннями; 

запровадити організаційні умови для розвитку 
діалогових платформ на основі впровадження етич-
ного кодексу діяльності; 

актуалізація діяльності діалогових платформ у 
відповідності до цілей сталого розвитку. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Пошук та обґрунтування нових форм організації 
взаємодії інституцій щодо побудови публічного діа-
логу та комунікації для забезпечення сталого регіо-
нального розвитку потребував насамперед аналіз 
сучасного стану залучення громадськості, зокрема 
молоді до діяльності громадських об’єднань в Укра-
їні та Луганській області. Молодь як соціально-
демографічна група (вік 14–34 роки) складає чверть 
(27%) від загальної чисельності усього населення 
України. За офіційними даними Державної служби 
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статистики України, станом на 1 січня 2018 року аб-
солютна чисельність молоді по Україні в цілому 
становила 11 млн 227,951 тис, в Луганській області 
– 525,804 тис. [8]. 

Важливою ознакою становлення громадянсько-
го суспільства є рівень і характер громадянської ак-
тивності (тобто залучення громади до суспільно-
політичного життя), та сформовані демократичні 
цінності як серед дорослого населення, так і серед 
молоді. Глобальним політико-правовим контентом 
законодавчого забезпечення участі молоді в розвит-
ку Української держави є Стратегія ООН-
Середовище і молодь: стратегія розширення участі 
(UN-Habitat and youth: strategy for enhanced 
engagement, a working document, Twentieth session 
Nairobi, 4–8 April 2005) [9], в якій наголошується на 
необхідності забезпечення участі молодих людей в 
ухваленні рішень і наданні їм необхідних інструме-
нтів, зокрема таких, як навчання правам громадяни-
на. ООН сформувала «підхід, заснований на визнан-
ні прав», що передбачає надання молоді можливос-
тей для вільного самовираження та залучення моло-
дих людей до процесу ухвалення рішень, що впли-
вають на їхнє життя [10]. 

З метою створення сприятливих умов для роз-
витку і самореалізації української молоді у 2016 ро-
ці затверджено Державну цільову соціальну програ-
му «Молодь України» на 2016–2020 роки [11]. Одна 
з основних проблем, на вирішення якої спрямована 
програма, є низька участь молоді у суспільно-
політичному житті держави і формування політики з 
питань, що впливають на її життя, розвиток та вирі-
шення нагальних проблем. Програма посідає клю-
чове місце, її основні завдання сприяють залученню 
молоді до низки реформ, визначених у Стратегії 
сталого розвитку «Україна – 2020», зокрема, у сфері 
освіти, працевлаштування, оборони, охорони здо-
ров’я, розвитку підприємництва, популяризації 
України у світі. 

Реалізація заходів Державної програми «Мо-
лодь України» здійснюється Міністерством молоді 
та спорту України спільно з громадськими організа-
ціями, які залучають волонтерів до своєї діяльності: 
Волонтери ООН, Корпус миру США в Україні, Все-
українська асоціація молодіжного співробітництва 
«Альтернатива – В», Всеукраїнська громадська ор-
ганізація «Let’s do it, Ukraine», Благодійна організа-
ція «Львівська освітня фундація», громадська орга-
нізація «Global Office» тощо. 

З зазначеного можна зробити висновок, що 
участь молоді у становленні громадського суспільс-
тва по всій території України, на Луганщині в тому 
числі, унормована на законодавчому рівні й з ураху-
ванням загальноєвропейських та міжнародних під-
ходів. Тож далі варто розглянути статистику участі 
молоді в діяльності інститутів громадського суспі-
льства. 

Статистичні дані останніх років демонструють 
зростання кількості молодіжних громадських 
об’єднань. У той же час. частка молодих людей, які 

заявляють, що вони беруть участь у діяльності мо-
лодіжних громадських об’єднань в Україні, упро-
довж останніх років (за даними соціологічних дос-
ліджень) є незначною – 2,4–8,5%. Так, у 2018 році 
підтвердили свою участь у діяльності цих об’єднань 
2,4% [12], у 2017–6,8% [14], у 2015–8,5% молоді 
України [13]. 

Це вказує на спад громадянської та соціально-
політичної активності серед молоді. Причинами 
цього сама ж молодь вказує на відсутність вільного 
часу для громадської діяльності (40,6%), відсутність 
інформації про організації, членом яких можна ста-
ти (29,6%). Найважливішим чинником небажання 
участі молодого населення в діяльності таких 
об’єднань виступає недовіра та небажання бути ви-
користаними непорядними лідерами таких 
об’єднань [13]. 

Проте так чи інакше громадська активність су-
часної української молоді існує. За результатами со-
ціологічного дослідження «Молодь України – 2017» 
ця активність більшою мірою реалізована в облаш-
туванні простору своїх населених пунктів (31,3%) та 
організації суспільного життя у своїй спільноті 
(12,2%) [14]. 

Разом із тим, у молоді сформовано розуміння 
ролі громадських об’єднань. За результатами моні-
торингового дослідження, проведеного Інститутом 
соціології НАН України у 2016 році, значна частина 
молодих людей віком 18–34 років (41,4%) ствер-
джувала, що особисто для них участь у діяльності 
громадських об’єднань є скоріше/дуже важливою 
[14].  

Цікавою в цьому плані є вербальна готовність 
молоді до участі в громадських ініціативах. За ре-
зультатами цього ж дослідження близько половини 
молоді заявили про таку можливість.  

Лише 25,9% займають більш активну позицію – 
беручи ініціативу на себе чи розділяючи її з іншими. 
Іншу групу (26,4%) можна умовно назвати потен-
ційно активною через готовність долучитися до іні-
ціативи інших [14].  

На Луганщині рівень участі молоді у діяльності 
інститутів громадського суспільства зростає, про це 
наголошує заступник начальника Луганського обла-
сного управління молоді та спорту, Євгенія Ратіхіна. 
За даними Єдиного державного реєстру підприємств 
та організацій України Головного управління стати-
стики у Луганській області станом на 1 травня 2019 
року на території Луганської області (без урахуван-
ня частини тимчасово окупованої території) зареєс-
тровано 3085 громадських організацій, 30 громадсь-
ких спілок, 10 творчих спілок, 69 організа-
цій/об’єднань громадян (серед яких установи, закла-
ди, релігійні організації, профспілки, споживчі коо-
перації, тощо) [15]. 

За даними «Довідника громадських організацій 
Луганської області» розробленого Департаментом 
масових комунікацій Луганської обласної військово-
цивільної адміністрації у 2017 році налічується 256 
активних громадських об’єднань в Луганській обла-
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сті. Серед яких суто молодіжних налічується лише 
7, проте по факту молодіжними являються майже 
85% серед всіх перелічених ГО [16].  

Існуючі об’єктивні умови постконфліктної тра-
нсформації, які склалися в Луганській області, від-
сутність постійного конструктивного діалогу між 
громадою та владою, низький рівень згуртованості в 
громадах призводять до розчарування мешканців 
громади, зводять до мінімуму мотиви та стимули 
для найбільш активної та працездатної частини міс-
цевих громад. Одночасно в Луганській області все 
ще недостатня кількість відкритих доступних та 
креативних просторів для проведення молоддю ві-
льного часу разом, організації та професійного ад-
міністрування відповідних заходів, спрямованих на 
вирішення зазначених проблем. У той же час, нині, 
ще є можливість залучити спроможні ініціативні са-
моорганізовані групи на місцевому рівні, які хочуть 
та можуть організувати роботу щодо реалізації го-
ловних принципів мирного сталого розвитку в Лу-
ганській області.  

В Луганській області сьогодні вже є значний 
досвід налагодження взаємодії інституцій щодо по-
будови публічного діалогу та комунікації для забез-
печення сталого регіонального розвитку. Зокрема, 
ініціативна група громадських організацій за підт-
римки ПРООН створила інформаційну платформу 
«Громадськість Луганщини», яка є інструментом 
моніторингу та планування проектної діяльності 
[17]. Серед успішних молодіжних проектів та орга-
нізацій, яскравими прикладами являються ГО «Фу-
ндація «Простір» [18], Ресурсний центр зі Сталого 
розвитку [19], діалогова платформа-мультихаб 
«GreenLab» [20] та «BlueLab» [21], Сєвєродонецька 
молодіжна Рада, громадський майданчик «ХочуБу-
ду» [22], платформа громадських ініціатив «City 
HUB» [23], центр розвитку молоді «Sever HUB» 
[24], ГО «Студентська спільнота» у місті Сєвєродо-
нецьк; ГО «Громадський дім» у місті Рубіжне; у 
Старобільську це креативний суспільний простір 
«STB City HUB», ГО «Громадська ініціатива Луга-
нщини», ГО «Агенція освітніх ініціатив»; ГО «Чми-
рівський Світанок» у Чмирівській ОТГ; у місті Біло-
куракине – ГО «Твори добро»; у місті Щастя – ГО 
«Новий Донбас» та молодіжна платформа «Щасли-
вий БУР»; ГО «Молодіжна організація «Самобутні», 
молодіжна платформа «YangHUB» у селі Хомівка 
Сватівського району та ін. 

Всі вище перелічені молодіжні громадські 
об’єднання являються ініціативами молодих людей 
задля забезпечення молоді умов для реалізації свого 
потенціалу, здібностей, збереження та примноження 
моральних, культурних, наукових цінностей і досяг-
нень суспільства. Інакшими словами, молодіжні 
громадські організації збагачують соціальний капі-
тал регіону. 

У 2018 році ГО «Фундація «Простір» та СНУ 
ім. В. Даля ініціювали проект «Створення діалогової 
платформи – мультихабу "GreenLab" для активних 
членів громади» та у січні 2019 року за підтримки 

ПРООН майданчик «GreenLab» почав працювати, 
його функціонування спрямоване саме на підви-
щення активності молоді, соціальної згуртованості 
ВПО і місцевих громад, налагодження діалогу між 
різними суб'єктами регіонального розвитку. Проект 
реалізується спільно представниками місцевої гро-
мади і ВПО і безпосередньо впливає на підвищення 
їх соціальної активності та згуртованості. У 2019 
році ГО «Фундація «Простір» та СНУ ім. В. Даля 
ініціювали ще один проект , який було підтримано 
та реалізовано восени того ж року. 

Мета та завдання проектів «GreenLab» та 
«BlueLab» відповідають Цілям сталого розвитку 
(ЦСР 10 – Скорочення нерівності всередині країн і 
між ними, ЦСР 16 – Мир, справедливість та сильні 
інститути, ЦСР 17 – Партнерство заради сталого ро-
звитку) та Стратегії розвитку Луганської області 
2020 (завдання: 4.1.2. Підвищити рівень соціальної 
згуртованості населення та забезпечити відкритий 
соціальний діалог на регіональному та місцевому 
рівнях; 4.2.3. Посилити спроможність громад до ін-
теграції й забезпечення рівних можливостей для 
ВПО та інших уразливих груп населення, в тому чи-
слі жінок та молоді; 1.2.4 Покращення доступу до 
освітніх послуг). Слід зазначити, що за період реалі-
зації Стратегії розвитку Луганської області 2020 
кошти з обласного бюджету на ці напрями не виді-
лялись (внаслідок існування більш пріоритетних на-
прямів відновлення Луганської області). Всі заходи, 
що були реалізовані, здійснювались за кошти МТД. 
Втім згідно з результатами останніх досліджень Ін-
дексу SCORE в Луганській області з максимально 
можливих 10 б. [25]: показник довіри = 3,8; толеран-
тна активна громадянська позиція = 2,1 - 2,2; відно-
сини між групами = 2,6 – 2,8. При цьому досліджен-
ня підтверджують готовність громад до діалогу (го-
товність до діалогу = 6,1). Крім того влітку 2018 р. 
за участю експертів були ініційовані та проведені 
кластерні публічні діалоги та 4 фокус-групи в конк-
ретних громадах щодо результатів дослідження Ін-
дексу SCORE (проект «Публічні діалоги по обгово-
ренню результатів досліджень в рамках адаптації 
результатів дослідження Індексу SCORE в Лугансь-
кій області») та виявлено недостатній рівень компе-
тентностей мешканців громади щодо організації та 
проведення діалогів. 

За час роботи «GreenLab» та «BlueLab» налаго-
джено процес адміністрування платформ, площадки 
інтенсивно розвивається та стали дуже привабливим 
креативними просторами для проведення цікавих 
заходів різного рівня. Креативний формат 
«GreenLab» та «BlueLab», зручне місце розташуван-
ня та обрана стратегія взаємодії з зацікавленими 
сторонами (індивідуальний підхід до визначення 
умов проведення заходів) зробили площадки дуже 
популярними. Функціонування «GreenLab» та 
«BlueLab» показало затребуваність таких просторів 
для самоорганізованих спільнот та ініціативних 
груп, їхню недостатню кількість у Луганській обла-
сті. 
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Досвід функціонування «GreenLab» та 
«BlueLab» показав, що дуже важливо мати добре 
обладнаний простір, що надає приклад для інших й 
мотивує організацію аналогічних міні-просторів в 
громадах, яких на сьогодні практично не існує в Лу-
ганській області. Обладнання гардеробу, міста для 
кави-брейк та розширення формату простору, заку-
півля сучасного обладнання дозволило підвищити 
якість послуг площадки, що забезпечило високий 
рівень сталості.  

Молодь Луганщини й молодь України в цілому 
активно підтримує демократичний шлях розвитку 
держави та притаманні їй цінності демократичного 
суспільства. Свою громадянську та політичну акти-
вність молоді люди значною мірою проявляють, не 
формалізуючи членством у громадських 
об’єднаннях, хоча схильні вважати важливою для 
себе участь у їх діяльності. На жаль, молодіжні гро-
мадські об’єднання поки не стали консолідуючою 
силою молодіжної діяльності. 

Такий стан справ вимагає підвищення уваги до 
проблеми участі молоді в розбудові громадянського 
суспільства. Оскільки молодь є більш вільною у ви-
борі направленості розвитку, більш готова до 
сприйняття нового, потребує створення у суспільст-
ві сформованих сприятливих умов для свого залу-
чення до громадянської та соціально-політичної ак-
тивності.  

Дослідження публікацій стосовно організації 
взаємодії інституцій щодо побудови публічного діа-
логу та комунікації для забезпечення сталого регіо-
нального розвитку показало, що на сьогодні в теорії 
регіонального та публічного управління все ще не 
розроблено науково обґрунтованих теоретичних за-
сад організаційно-економічного забезпечення діало-
гових платформ як чинника побудови діалогу між 
органами державної влади та молодіжними 
об’єднаннями 

На сьогодні в Україні та світі є досвід зі ство-
рення діалогу та співпраці на державному рівні між 
органами державної влади та молоддю. Існує багато 
методів, це і дорадча модель, метод співуправління 
та ін. Проте відсутність комплексного підходу до 
організації діалогу обмежує можливості такої  спів-
праці. 

Для організації публічного діалогу та комуні-
кації між органами державної влади та молодіжни-
ми об’єднаннями в першу чергу необхідне належне 
ресурсне забезпечення діяльності молодіжних гро-
мадських об’єднань, серед якого важливу роль віді-
грає організаційно-економічне. Необхідність органі-
заційно-економічного забезпечення діяльності мо-
лодіжних громадських об’єднань обумовлюється 
стабілізацією функціонування цих об’єднань.  

Особливість організаційно-економічного за-
безпечення діяльності молодіжних громадських 
об’єднань відображає специфіку їх діяльності, що 
спрямована на створення сприятливих умов для роз-
витку молоді.  

Створення умов для розвитку молоді – це про-
цес використання ресурсів на активізацію молодіж-
ної діяльності, на навчання спеціалістів, які працю-
ють з молоддю, представників громадських органі-
зацій і суспільно активної молоді (наприклад, про-
грама «Молодіжний працівник»), організація тема-
тичних гуртків і клубів молодіжної роботи, прове-
дення інформаційних кампаній з формування пози-
тивного іміджу молодіжної роботи, залучення моло-
ді до неформальної освіти, підтримка та реалізація 
тематичних молодіжних ініціатив/проектів, органі-
зація тренінгів, семінарів щодо підвищення рівня 
фінансової, економічної та підприємницької грамо-
тності молоді, та багато іншого. 

Для забезпечення результативної взаємодії ін-
ституцій щодо побудови публічного діалогу та ко-
мунікації для забезпечення сталого регіонального 
розвитку було розроблено організаційно-економічне 
забезпечення у відповідності до специфіки діяльно-
сті діалогових платформ-мультихабів «GreenLab» та 
«BlueLab». Основним напрямками діяльності діало-
гових платформ – мультихабів є: 

налагодження діалогу між всіма суб'єктами ре-
гіонального розвитку, а саме: громада, місцеві гро-
мадські організації, органи місцевого самовряду-
вання, органи державної влади, міжнародні органі-
зації та ін.; 

виступають як ресурсні платформи (популяри-
зація волонтерства, інновацій, сталого розвитку, то-
лерантності, активної громадянської позиції та соці-
альній згуртованості); 

неформальна освіта шкільної та студентської 
молоді, інформаційні заходи щодо можливостей для 
молоді (локальні та міжнародні можливості стажу-
вання); 

підтримка ініціатив молоді: реалізація ідей, до-
помога у створенні проєктних заявок та ін.; 

співпраця з іншими організаціями та установа-
ми;  

кампанії на інтеграцію та підвищення соціаль-
ної згуртованості ВПО і місцевих громад; 

організація змістовного дозвілля: курси, ігри, 
майстер-класи, зустрічі з успішними особистостями, 
перегляд кінофільмів соціальної направленості, пе-
регляд фільмів англійською з обговоренням і т.д. 

Важливим напрямом організації взаємодії ін-
ституцій щодо побудови публічного діалогу та ко-
мунікації для забезпечення сталого регіонального 
розвитку є створення організаційних умов для роз-
витку діалогових платформ у відповідності до цілей 
сталого розвитку. Значну роль у цьому процесі віді-
грає діяльність переміщених університетів. Зокрема, 
в Луганській області провідну роль в організації 
взаємодії інституцій щодо побудови публічного діа-
логу та комунікації для забезпечення сталого регіо-
нального розвитку відіграє діяльність Східноукраїн-
ського національного університету імені Володими-
ра Даля та громадської організації «Фундація «Про-
стір», яка створена співробітниками та студентами 
університету (більш детально питання координації 
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діяльності ЗВО, НГО, органів влади та міжнародних 
організацій висвітлено зокрема в [26]). Відомі в ре-
гіоні діалогові платформи «GreenLab» та «BlueLab» 
є прикладом вдалої співпраці закладу вищої освіти, 
громадськості, органів влади та міжнародних орга-
нізацій (Програми розвитку ООН та УВКБ). 

Важливим напрямом організації взаємодії ін-
ституцій щодо побудови публічного діалогу та ко-
мунікації для забезпечення сталого регіонального 
розвитку є постійний організаційний розвиток заці-
кавлених інституцій. Для громадського об’єднання 
«організаційний розвиток» полягає у здійсненні пе-
ріодичного стратегічного планування, розвитку та 
впровадженні якісно нових форм і методів роботи. 
Особливо важливим та рішучим кроком в організа-
ційному розвитку є впровадження та дотримання 
громадською організацією етичних стандартів дія-
льності. Часто представники громадських організа-
цій вважають, що етичні стандарти ставлять надзви-
чайно багато умов та зобов’язань, проте не несуть 
ніяких миттєвих та довгострокових позитивних ас-
пектів. Однак для громадськості (донорів та учасни-
ків діяльності, бенефіціарів) наявність високих ста-
ндартів діяльності певної організації є вагомим сві-
дченням якості її діяльності. 

Громадське об’єднання не може існувати без 
етичних стандартів та цінностей, які узгоджені та 
прийняті всіма її членами. Етичні стандарти навіть 
можна назвати ресурсами для організаційного роз-
витку, адже вони сприяють збільшенню числа залу-
чених учасників, залученню коштів для діяльності 
та підвищенню іміджу громадського об’єднання у 
суспільстві. Тобто йдеться про спільні стандарти – 
той мінімальний рівень, якому в будь-якому разі по-
винні відповідати всі члени об’єднання. Адже вели-
кий проект вимагає великих зусиль, досконалого 
менеджменту та гарного результату, що досягається 
насамперед високим рівнем його учасників. 

Сукупність етичних стандартів оформлюється 
у формі кодексу. Етичний кодекс попереджує будь-
які прояви та форми втручання уряду у справи гро-
мадських об’єднань. Усвідомлення громадськими 
об’єднаннями відповідальності щодо забезпечення 
високих норм управління призводить до зникнення 
потреби у регуляторному втручанні з боку держави. 
Етичний кодекс підвищує рівень довіри до громад-
ських об’єднань з боку донорів. Він допомагає ви-
значити чи є громадське об’єднання відкритим та 
відповідальним. Таким чином, подальший розвиток 
громадських об'єднань в значній мірі залежить від 
впровадження етичних стандартів в їх діяльність. 
Розробка Етичного кодексу діалогової платформи. 

Висновки. Таким чином, в публікації: запро-
поновано інноваційний підхід до організації публіч-
ного діалогу та комунікації між органами державної 
влади та молодіжними об’єднаннями шляхом ство-
рення діалогових платформ, як партнерської форми 
взаємодії університетів, громадських об’єднань та 
органів влади; удосконалено спосіб організації діа-
логу та комунікацій між органами влади та громад-

ськими об’єднаннями шляхом діяльності молодіж-
них діалогових платформ як незалежних доступних 
просторів для організації відповідних заходів; уточ-
нено напрями діяльності молодіжних діалогових 
платформ шляхом обґрунтування та впровадження 
етичного кодексу їхньої діяльності та актуалізації 
діяльності у відповідності до цілей сталого розвит-
ку.  

Стале функціонування та розвиток молодіжних 
громадських об’єднань, створення та підтримка діа-
логових платформ є запорукою налагодженого діа-
логу між органами державного управління та мо-
лоддю.  З погляду специфіки діяльності таких 
об’єднань управляння всіма складовими та структу-
рними елементами організаційно-економічного за-
безпечення їх діяльності потребує комплексного пі-
дходу.  

Більшість молодіжних громадських об’єднань 
на різних етапах своєї діяльності за різних причин 
не враховують всіх складових та структурних еле-
ментів організаційно-економічного забезпечення, і 
це призводить до відсутності  стійкої діяльності та 
організаційного розвитку об’єднань,  і як наслідок 
цього – низький рівень згуртованості, конфлікти та 
непорозуміння в громадах.  

Результати дослідження та рекомендації щодо 
організації публічного діалогу та комунікації між 
органами державної влади та молодіжними 
об’єднаннями впроваджено в діяльність СНУ ім. В. 
Даля та ГО «Фундація «Простір», що сприяло ство-
ренню та діяльності діалогових платформ-
мультихабів «GreenLab»та «BlueLab».  

Одним з напрямів подальшого розвитку взає-
модії інституцій щодо побудови публічного діалогу 
та комунікації для забезпечення сталого регіональ-
ного розвитку є приєднання інституцій до Глобаль-
ного договору ООН. Оскільки діяльність діалогових 
платформ спрямоване на покращення організації 
взаємодії інституцій щодо побудови публічного діа-
логу та комунікації для забезпечення сталого регіо-
нального розвитку, то повинне базуватися на цілях 
сталого розвитку, які виникли як відповідь на глоба-
льні виклики. «Глобальні виклики – від клімату, 
криз до води та продовольства, до бідності, конфлі-
ктів та нерівності – потребують рішень, які може за-
безпечити приватний сектор» [27]. Усі об’єднання 
громадського суспільства, навіть незалежно від їх 
розміру, можуть внести свою лепту у вирішенні цих 
викликів та сприяти досягненню цілей сталого роз-
витку. Хоча масштаби і охоплення глобальних цілей 
є безпрецедентними, основними способами, якими 
приватний сектор може сприяти – це дотримання 
здорових цінностей та принципів, на яких ґрунту-
ється Глобальний договір ООН. 

Глобальний договір ООН – це найбільша у світі 
корпоративна ініціатива, яка «поєднує ООН та ком-
панії по всьому світу, виступає транслятором Цілей 
Сталого Розвитку, є діалоговою платформою бізне-
су, інвесторів, громадянського суспільства, трудо-
вих організацій, органів місцевого самоврядування 
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та уряду» [27]. Для цього Глобальний договір ООН 
надає підтримку компаніям: здійснювати свою дія-
льність відповідально, погоджуючи свої стратегії та 
операції з десятьма принципами з прав людини, 
праці, навколишнього середовища та боротьби з ко-
рупцією;  вживати стратегічних заходів для досяг-
нення більш широких суспільних цілей, таких як ці-
лі сталого розвитку ООН, з акцентом на співпрацю 
та інновації [27]. 

Корпоративна стійкість починається з системи 
цінностей компанії та підходу, що ґрунтується на 
принципах ведення діяльності. Це означає функціо-
нування, як мінімум, виконання основних обов'язків 
у сфері прав людини, праці, навколишнього середо-
вища та боротьби з корупцією. Впроваджуючи Де-
сять принципів в стратегії, політиці та процедурах, 
встановлюючи культуру цілісностей компанії не 
лише створюють основу для власного організацій-
ного розвитку, але й відстоюють свої основні обо-
в'язки перед людьми і планетою. 

Дотримання принципів ГД ООН передбачає 
собою також захищати та дбати про довкілля, тому 
приєднання Діалогових платформ та інституцій до 
Глобального договору ООН є засвідченням свого 
прагнення до впровадження концепції «Зеленого 
офісу/університету» у діяльність. Зрозуміло, впро-
вадження новітніх енергоефективних підходів до 
реалізації діяльності являється складним процесом, 
здебільшого й затратним, проте ці зміни ведуть за 
собою й появу нових можливостей та розвитку, та-
кож поліпшення іміджу та репутації в очах громад-
ськості. Виходячи зі специфіки діяльності Діалого-
вої платформи Мультихаб «Green Lab», можна ви-
значити 3 початкові етапи впровадження концепції: 
мінімізувати використання паперу шляхом переходу 
до ведення документообігу за допомогою електрон-
них пристроїв; відмовитись від використання плас-
тику; підтримка та долучення до «зелених» ініціа-
тив, проектів. 
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Галгаш Р.А., Семененко И.М., Боровая А.А.,  Ли-
товка Я.О. Организация взаимодействия институций 
касательно построения публичного диалога и комму-
никации для обеспечения устойчивого регионального 
развития в условиях постконфликтной трансформа-
ции (опыт Луганской области) 

В статье рассмотрены проблемы организации вза-
имодействия институтов касательно построения пуб-
личного диалога и коммуникации для обеспечения устой-
чивого регионального развития в условиях посткон-
фликтной трансформации. Определены проблемы орга-
низации деятельности молодежных общественных объ-
единений и показано, что их наличие создает препят-
ствия для организации результативного публичного диа-
лога и коммуникации между органами государственной 
власти и молодежью. Проанализирован современный уро-
вень привлечения молодежи к деятельности обществен-
ных объединений в Украине и Луганской области. Опреде-
лены теоретические основы организационно-
экономического обеспечения долговых платформ как 
фактора построения диалога между органами государ-
ственной власти и молодежными объединениями. Пред-
ложены меры по созданию организационных условий для 
развития диалоговых платформ на основе внедрения эти-
ческого кодекса деятельности. Показан опыт актуализа-
ции деятельности диалоговых платформ в Луганской об-
ласти в соответствии с целями устойчивого развития. 

Ключевые слова: организация, диалог, коммуника-
ции, деятельность, общественное объединение, органы 
власти, устойчивое региональное развитие. 

Halhash R., Semenenko I., Borova G., Lytovka Y.  
Organizing interaction of institutions regarding construc-
tion of public dialogue and communication to provide sus-
tainable regional development in the context of post-
conflict transformation (experience of Luhansk oblast) 

The article examines the problems of organizing interac-
tion of institutions regarding construction of public dialogue 
and communication to provide sustainable regional develop-
ment. Problems of organizing the activities of youth non-
governmental organizations have been defined. These prob-
lems create obstacles to organizing effective public dialogue 
and communication between authorities and youth. The cur-
rent level of youth involvement in the activities of non-
governmental organizations in Ukraine and Luhansk oblast 
has been analyzed. Theoretical foundations of the organiza-
tional and economic support for dialogue platforms as a fac-
tor of building dialogue between local authorities and youth 
organizations have been defined. We proposed specific 
measures to create organizational conditions for development 
of dialogue platforms, which are based on implementation of 
the ethical code of activities. The experience of updating the 
activities of dialogue platforms in Luhansk oblast in accord-
ance with the sustainable development goals has been shown. 

One of the directions of further development of the insti-
tutions' interaction aimed at building public dialogue and 
communication for sustainable regional development is the 
accession of the institutions to the UN Global Compact. 

Compliance to the principles of the UN Global Compact 
requires a specific set of organizational measures to protect 
the environment at different levels. Thus, the involvement of 
the dialogue platforms and civil society institutions with the 
UN Global Compact is the acknowledgement of their willing-
ness to introduce the "Green Office / Green University" con-
cept into activities. Introduction of the latest environmental 
approaches to the implementation of activities is a complex 
process, which is rather expensive. However, these changes 
also lead to the emergence of new opportunities and further 
development, improvement of image and reputation of an in-
stitution before the society. Based on the specifics of the Dia-
logue Platforms activities, the initial stages of implementation 
of the Green Office concept have been determined. These 
stages include minimization of paper use by switching to elec-
tronic document circulation; refusal to use plastic; support 
and joining to the green initiatives and projects. 

Key words: organization, dialogue, communication, ac-
tivity, non-governmental organizations, authorities, sustaina-
ble regional development. 
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