РЕЗОЛЮЦІЯ
Всеукраїнської науково-практичної конференції
«Публічне управління та адміністрування в умовах війни
і в поствоєнний період в Україні»,
що відбулася у період 15–28 квітня 2022 року
У березні 2014 року Російська Федерація окупувала Автономну Республіку Крим,
Севастополь, окремі райони Донецької і Луганської областей, та розпочала збройну
агресію проти України. У результаті загальна чисельність людських втрат з 14 квітня
2014 року по 31 січня 2021 року становить 3 375 загиблих цивільних осіб та приблизно
4 150 загиблих українських військових.
24 лютого 2022 року Російська Федерація за сприяння Республіки Білорусь
розпочала новий нічим не спровокований широкомасштабний наступ на територію
України. За період з 24 лютого по 20 травня 2022 року зафіксовано 4600 випадків
загибелі цивільних осіб в Україні, у тому числі 232 дитини, не враховуючи дані про
загиблих і поранених у Маріуполі, Волновасі та інших населених пунктах, де окупанти
ведуть активні бойові дії.
Російські війська, застосовуючи зброю із широкою зоною ураження, у тому числі
заборонені її види, здійснюючи обстріли з реактивних систем залпового вогню, ракетні
удари та авіабомбардування, свідомо знищують не лише об’єкти військової, а й
цивільної інфраструктури, зокрема житлові будинки, школи, лікарні, дитячі садки, музеї,
театри тощо. Їх знищення і пошкодження унеможливило належне життєзабезпечення
сотень тисяч українських громадян. За попередніми підрахунками загальні збитки
України через війну вже становлять понад трильйон доларів США.
В умовах війни перед органами публічної влади України постали нові виклики та
завдання, пов’язані з наданням адміністративних послуг, забезпеченням діяльності
суб’єктів господарювання, організацією територіальної оборони громад, евакуацією
населення, соціальним захистом внутрішньо переміщених осіб тощо. Долати ці виклики
допомагає небувала згуртованість українського суспільства, яка стала надійною
основою соціальної стійкості держави та національного спротиву російському
вторгненню. Таке швидке об’єднання українського суспільства та публічних інституцій
сталося насамперед тому, що в Україні впродовж всіх років її незалежності відбувалися
процеси демократизації суспільних відносин на основі національних цінностей.
Інститути громадянського суспільства швидко модифікували свою діяльність
відповідно до умов воєнного стану, переорієнтувавши її на допомогу силам оборони та
безпеки, реалізацію гуманітарних, інформаційних, просвітницьких, наукових проєктів,
розвиток горизонтальних зв’язків з іншими інститутами громадянського суспільства,
органами публічної влади, бізнесом та міжнародними організаціями.
Значну роль у досягненні Перемоги України над Росією відіграють наші
міжнародні партнери. Багато держав світу, зокрема США, Великобританія, Польща,
Естонія, Латвія, Литва, Словаччина, Канада, ФРН, Данія, Італія, Швейцарія та інші,
допомагають Україні зброєю, військовим обладнанням, ліками, продуктами, коштами, а
також приймаючи на своїх територіях понад 5 мільйонів українців.
Разом з тим, чисельність соціально-економічних та інших проблем не
зменшується, що зумовлює необхідність пошуку нових, більш ефективних та науково
обґрунтованих підходів до їх розв’язання як на сучасному етапі, так і в майбутньому.
Цією конференцією українська наукова спільнота посилює свій Науковий фронт
протидії російській агресії, розкриває підходи до формування публічно-управлінських
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рішень в умовах війни та пропонує напрями модернізаційної стратегії післявоєнної
відбудови нашої держави.
Метою конференції було визначено наукове обґрунтування підходів і конкретних
пропозицій щодо розв’язання проблем публічного управління та адміністрування в
умовах війни і в поствоєнний період.
У конференції взяли участь близько 400 осіб з 18-ти регіонів України, з яких понад
200 мають науковий ступінь, у тому числі більше 120 осіб є докторами наук, докторами
філософії та кандидатами наук в галузі знань публічного управління та адміністрування.
Усі учасники конференції були одностайні в тому, що вироблення стратегії
післявоєнного розвитку України, модернізації її системи публічного управління та
адміністрування потрібно здійснювати публічно із залученням усіх заінтересованих
сторін, що забезпечить ще більшу згуртованість українського суспільства як ключового
чинника післявоєнної модернізації всіх сфер життєдіяльності України. З огляду на це,
конференція проходила відкрито. Усім була надана можливість оприлюднити свої ідеї
та пропозиції.
Ми усвідомлюємо роль кожного із нас на шляху до Перемоги України! Ми
пам’ятаємо про загиблих під час війни Російської Федерації за підтримки Республіки
Білорусь проти України.
Слава Україні! Героям слава!
УЧАСНИКИ КОНФЕРЕНЦІЇ РЕКОМЕНДУЮТЬ

1. На період війни запровадити громадянський мораторій на публічну критику дій і
рішень органів державної влади та органів місцевого самоврядування, які
стосуються воєнного стану та боротьби з російським агресором.
2. Працювати над наповненням індивідуального та публічного інформаційного
простору життєстверджуючими смислами, відстоювати істину та правду, бути
патріотами України.
3. У повсякденному житті та в професійній діяльності дотримуватися принципів:
підвищення рівня професійної майстерності; використання і поширення виключно
достовірних знань і даних; достатнього обґрунтування власних суджень та
практичних кроків; патріотизму та відданості Україні.
4. Внести необхідні зміни до нормативних документів щодо діяльності інституцій в
умовах воєнного стану і поствоєнного періоду.
5. Пам’ятати про особисту відповідальність за утвердження моральних і національних
цінностей та внесок у перемогу України над загарбником!
1.

2.

Верховній Раді України:
Внести зміни до Закону України «Про публічні закупівлі», якими передбачити: (1)
заборону фізичним особам, фізичним особам-підприємцям, юридичним особам –
учасниками (засновниками) яких є громадяни РФ, та/або українські громадяни,
засуджені до кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність, брати
участь у публічних закупівлях в Україні; (2) виведення з-під дії Закону України «Про
публічні закупівлі» закупівель, пов’язаних із відбудовою соціальної інфраструктури
(житла, закладів освіти, охорони здоров’я тощо) територіальних громад, з
обов’язковим дотриманням замовниками закупівель принципів здійснення
публічних закупівель та оприлюднення договору про закупівлю в електронній
системі закупівель.
Внести зміни до законодавства, які запровадять механізм застави для чоловіків, які
в період воєнного стану підлягають мобілізації, але планують виїхати за кордон на
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визначений термін. У випадку не повернення таких осіб застава має стягуватись у
дохід держави, а стосовно таких чоловіків відкриватись кримінальне провадження.
Законодавчо врегулювати механізми участі громадськості, зокрема науковоекспертних груп у формуванні правових засад публічної політики та забезпеченні
національних інтересів України.
Прийняти закони України «Про засади розвитку громадянського суспільства», «Про
громадський контроль», «Про лобізм», «Про народовладдя», «Про взаємодію органів
публічної влади та інститутів громадянського суспільства», «Про засади участі
громадськості у виробленні та реалізації публічної політики».
Внести зміни до Закону України «Про основи національного спротиву», а саме
визначити участь громадянського суспільства у забезпеченні національного
спротиву.
Внести зміни до Закону України «Про державно-приватне партнерство», прийнявши
його в новій редакції як Закон України «Про публічно-приватне партнерство».
Прийняти нові нормативно-правові акти, якими надати органам державного
фінансового контролю додаткові повноваження щодо контролю за цільовим,
законним та ефективним витрачанням: фінансових та матеріальних ресурсів,
отриманих як допомога ЗСУ, цільова гуманітарна допомога; коштів, що
спрямовуються на відновлення інфраструктури, житла та відшкодування збитків,
які зазнали громадяни України під час військового конфлікту. При цьому потрібно
передбачити особливі умови провадження у справах за зверненнями органів
державного фінансового контролю та розширити його інструменти, додавши:
операційний аудит (поточний контроль) витрат, що спрямовуються на відновлення
житла та інфраструктури; оцінку та збір доказової бази для визначення розміру
завданих війною збитків; право на ініціювання в період війни звільнення навіть з
виборних посад органів місцевого самоврядування у разі встановлення нецільового
чи незаконного витрачання коштів; право на ініціювання перед органами
казначейства зупинення коштів на оплати за договорами у разі встановлення під час
поточного контролю загроз нецільового чи незаконного витрачання коштів.
Удосконалити механізми контролю Державної аудиторської служби у сфері
закупівель, зокрема щодо спрощених закупівель (за рішенням керівника замовника,
або органу управління державним майно) для потреб оборони України,
забезпечення життєдіяльності населення та функціонування держави, посилення
відповідальності за перешкоджання їй при здійсненні заходів державного
фінансового контролю та пов’язаних з ними зустрічних звірок або збору інформації.
Забезпечити бюджетне фінансування наукової і науково-технічної діяльності у
розмірі не менше 1,7 відсотка валового внутрішнього продукту України (Стаття 48
«Фінансове забезпечення наукової і науково-технічної діяльності» Закону України
«Про наукову та наукову-технічну діяльність») задля прискорення повоєнної
відбудови України.
Президенту України:
Ініціювати внесення змін до Статуту ООН , які б передбачали: позбавлення постійних
членів Ради Безпеки права накладання ними вето на розглядувані рішення, або
заборону накладати ними вето, коли йдеться про внесення змін до Статуту,
звернення до Міжнародних судів, їх створення, або ж позбавлення державипостійного члена РБ права накладання вето, якщо розглядуване питання стосується
цієї держави чи ж надання повноважень Генеральній Асамблеї подолання
накладеного вето простою більшістю.
З метою формування нової системи глобальної безпеки, у першу чергу європейської,
унеможливлення розв‘язання війни на Європейському континенті, захисту
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універсальних цінностей людства, територіальної цілісності держав, негайної
адекватної та достатньої відсічі будь-якій державі-агресору, ініціювати укладання
міжнародного договору щодо забезпечення миру та безпеки в Європі; основним
об‘єктом захисту на сучасному етапі має бути Україна як держава, що перманентно
зазнає збройної агресії з боку РФ; сконцентрувати зусилля, необхідні для діалогу та
підписання такого договору з усіма державами, які поділяють універсальні цінності,
це перед усім держави ЄС та НАТО, а також іншими державами, які мають надати
реальні та дієві гарантії щодо протидії державі-агресору, які у сукупності
забезпечили б неприйнятну шкоду для нападника, що у свою чергу забезпечуватиме
мир та спільну безпеку. Після укладання такого договору він має бути відкритий для
підписання для всіх країн, які прагнуть досягнення визначених договором цілей.
Ініціювати зміни до Воєнної доктрини України у напрямі посилення готовності до
збройного самозахисту з використанням високотехнологічних засобів та
найсучаснішої зброї (у чинній редакції воєнної доктрини перевага надається
дипломатичним засобам, розвитку партнерства та сподіванням на міжнародну
систему колективної безпеки). Доцільним є перегляд принципу «оборонної
достатності» в частині уточнення того, який рівень вважати достатнім для
стримування чи припинення агресії; приведення рівня «оборонної достатності» у
відповідність до принципу «адекватності реагування на зовнішні та внутрішні
воєнні загрози».
Кабінету Міністрів України:
Забезпечити розроблення концепції, стратегії та комплексу відповідних програм і
проєктів розвитку України в поствоєнний період, враховуючи історичний досвід
успішних держав, які перебувають і розвиваються в умовах нестійкого миру та
високої мобілізаційної готовності суспільства (наприклад, Держава Ізраїль,
Південна Корея). При цьому пріоритетними мають бути: розвиток воєннопромислового комплексу з максимально можливим замкнутим циклом
виробництва і забезпеченням безпеки критичного виробництва; розвиток галузей
будівельних
матеріалів;
машинобудування;
локалізація
переробки
сільськогосподарської продукції та виробництва сільськогосподарських машин, в
тому числі на кластерних засадах.
Забезпечити науково-експертний супровід і фінансування розроблення програмноцільових документів розвитку України в поствоєнний період.
Розглянути можливість створення в державах, де найбільше перебуває українських
біженців, центрів допомоги українським громадянам при посольствах,
налагодження їх взаємодії із зарубіжними й вітчизняними органами публічної
влади та публічними організаціями; до складу таких центрів могли б входити
українські фахівці – психологи, юристи, медики, соціальні працівники, вчителі,
перекладачі з числа біженців, у тому числі на волонтерських засадах та з
використанням цифрових технологій.
Організувати розроблення публічних механізмів вирішення житлової проблеми з
такими складовими: компенсації за пошкоджене або знищене майно, пільгове
кредитування на відновлення пошкодженого майна (добудову непошкодженого),
виділення земельних ділянок, компенсація за участь у державній програмі
відновлення житла, внесення змін до земельного законодавства щодо приватизації,
надання в користування земельних ділянок на пільгових та безкоштовних умовах
на середньостроковий період, розроблення державної (регіональних) програм
завершення новобудов збанкрутілих підприємств за рахунок часткового
державного фінансування, залучення девелоперів до реалізації державних
(регіональних) програм відновлення житла, проведення аудиту недобудованих
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5.
6.

7.

8.

через війну будинків (цифровими засобами візуалізації), створення реєстру таких
недобудованих об’єктів нерухомості, створення єдиної інформаційної платформи
(узагальнення інформації про діючих стейкхолдерів, заявки та пропозиції на
конкретний вид житла, реєстр екологічних та сучасних проєктів житла тощо). При
розробленні державних механізмів відновлення житлового фонду України доцільно
врахувати досвіду Іраку, зокрема міста Мосул.
Затвердити План заходів з виконання Національної стратегії сприяння розвитку
громадянського суспільства в Україні на 2022-2026 роки.
Запровадити пільгове кредитування для придбання поголів’я великої рогатої
худоби, чи закупити його за кордоном і передати селянам на пільгових умовах, а
також для забезпечення розширення виробництва здійснювати адресну підтримку
виробників тваринницької продукції із застосуванням стимулюючих, кредитних та
інших інструментів.
Створити при Кабінеті Міністрів України спеціальний заклад освіти з підготовки
керівників органів публічного управління з особливими умовами навчання, що
забезпечить формування сучасних управлінських компетентностей, необхідних для
виконання нових державно-управлінських завдань.
Розглянути питання удосконалення статистичного забезпечення аналізу ситуації в
галузевому і регіональному контекстах, проєктування реформ та стратегій,
проведення відповідних наукових досліджень та ін.
Раді національної безпеки і оборони України:
1. Ініціювати
запровадження
механізму
координації
спеціалізованих
антикорупційних органів між собою та з іншими органами державної влади і
суспільством щодо розшуку, арешту та конфіскації активів російських,
білоруських та українських військово-політичних діячів та членів їх сімей,
причетних до підтримки агресії Російської Федерації щодо Україні.
2. Організувати розроблення рекомендацій щодо поведінки та допомоги
громадянам в умовах окупації.

Офісу Генерального прокурора:
1. Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Офісу
Генерального прокурора розробити заходи якісної протидії злочинній діяльності
тих керівників, наукових і науково-педагогічних працівників наукових і освітньонаукових інституцій Російської Федерації та Республіки Білорусь, які підтримують
війну та закликають до посягання на територіальну цілісність і недоторканність
України.
Міністерству оборони України:
1. Передбачити децентралізований механізм кооптації військових до відповідних
підрозділів, які відповідали б їх досвіду та військово-обліковій спеціальності,
зокрема якщо є рапорт військовослужбовця та подання командира відповідного
військового підрозділу, то таку особу мають направити до вказаної частини;
терміново посилити роботу територіальних центрів комплектування та
соціальної підтримки, особливо у сфері релевантності мобілізованих осіб
потребам Збройних сил України.
2. Спільно з Міністерством економіки України системно проаналізувати можливості
щодо запровадження інновацій, створення нових типів озброєння та аксесуарів,
загалом виробництва товарів оборонної індустрії.
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3. Започаткувати державну програму навчання цивільного населення щодо
користування зброєю, практик ведення війни, надання первинної медичної
допомоги.
Міністерству освіти і науки України:
1. Привести проєкт структури державного замовлення на підготовку фахівців за
усіма спеціальностями з метою його приведення у відповідність до потреб
воюючої держави та держави з постійною загрозою.
2. Ініціювати зміни до законодавства щодо безкоштовного навчання учасників
бойових дій, дітей, обидва чи один з батьків яких загинули в результаті збройної
агресії Росії.
3. Розглянути питання надання дотацій, безвідсоткових кредитів для здобувачів
вищої освіти, надання закладам вищої освіти (незалежно від підпорядкування)
достатньої кількості бюджетних місць задля розвитку освітнього потенціалу та
запобігання відтоку молоді за кордон.
4. Створити загальнодержавну цифрову платформу для обліку досягнень
учнів/вихованців/студентів/аспірантів за семестр/рік з можливістю доступу
учасників навчального процесу, що полегшить перехід здобувачів освіти до інших
закладів освіти, зокрема в період війни.
5. Запровадити цифрову «Платформу безпеки для освітян, батьків і дітей
(здобувачів освіти)», яка б містила актуальну інформацію про рекомендації та
заходи безпеки (фізичної, психічної, духовної, соціальної, інформаційної),
надавала можливість оперативних звернень учасників освітнього процесу в
умовах війни та в поствоєнний період.
6. Розробити рекомендації щодо поведінки та допомоги учасникам освітнього
процесу щодо дій в умовах війни, окупації та в післяокупаційний період.
7. Розробити Положення про психологічну підтримку та правила поведінки в
умовах війни та надзвичайного стану для здобувачів вищої освіти, працівників
закладів освіти та наукових установ.
8. Запровадити систему тренінгів щодо організації професійної діяльності науковопедагогічних працівників та керівників закладів освіти в умовах воєнного стану.
9. Запровадити програми безкоштовного вивчення англійської та інших іноземних
мов для науково-педагогічних та наукових працівників, в тому числі в рамках
міжнародних грантів.
10. Забезпечити системну оптимізацію, координацію та моніторинг процесів
релокації університетів до більш безпечних регіонів України; розробити дорожню
карту щодо конкретних кроків відновлення та реорганізації закладів освіти у
поствоєнних умовах.
11. Розробити рекомендації закладам освіти щодо здійснення освітньої та наукової
діяльності в напрямі духовно-ціннісного, морально-етичного та патріотичного
виховання учасників освітнього процесу.
12. Спільно з Міністерством культури та інформаційної політики України розробити
методичні рекомендації щодо реалізації інформаційно-смислової політики
України в системі освіти, в тому числі інформаційної мережевої гігієни.
13. Запровадити
загальнонаціональну
програму
розвитку
національного
інтелектуального капіталу, в тому числі передбачити внутрішню освітньонаукову мобільність як інструмент швидкого реагування на зміни та створення
умов для його збереження.
14. Вивчити зарубіжний досвід підтримки здобувачів вищої освіти, науковців та
науково-педагогічних працівників, для його врахування у програмах повоєнної
модернізації освітнього, наукового, освітньо-наукового процесів.
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15. Створити профільні комісії щодо остаточного вилучення російських (радянських)
наративів із підручників, навчальних і методичних посібників тощо, посилення
об’єктивної репрезентації подій, які відбуваються в Україні.
16. Спільно з Національною академією наук України, Національною академією
педагогічних наук України, закладами вищої освіти та громадськістю
забезпечити розвиток української відповідальної відкритої науки, зокрема:
− створити Центр відкритої науки, одним із основних завдань якого
визначити протидію та подолання наслідків війни Росії та Білорусі проти
України;
− забезпечити імплементацію стандартів відповідальних досліджень та
інновацій (Responsible Research and Innovation - RRI) та відкритої науки
(Open Science – OS) як пріоритетних напрямів та механізмів звільнення
української науки від російського впливу, створення умов для розбудови
ефективної та прогресивної національної дослідницької системи,
прискорення її інтеграції у європейський та світовий дослідницький
простір, посилення спроможності української науки до якісного та
ефективного виконання нею завдань наукового обґрунтування напрямів і
шляхів забезпечення сталого розвитку суспільства, наукового
забезпечення належного врядування для перемоги України у війні з Росією
та розбудови у повоєнний період;
− сприяти розвитку системи наукової громадянської освіти для підвищення
наукової грамотності посадових осіб, осіб, які приймають рішення щодо
фінансування науки, громадян, представників приватного сектору та ін.;
− розробити та реалізовувати проєкти відкритої науки в системі заходів з
протидії та подолання наслідків війни Росії та Білорусі проти України;
− створити за міжнародної підтримки Фонд відкритої науки з протидії та
подолання наслідків війни Росії та Білорусі проти України (для реалізації
програм та проєктів наукового забезпечення плану заходів).
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

Міністерству культури та інформаційної політики України:
Проаналізувати та розробити нові заходи щодо формування системи забезпечення
інформаційної безпеки держави, в тому числі з урахуванням україноцентричних
інформаційно-смислових чинників протидії російській агресії проти України.
Розробити заходи щодо забезпечення інформаційної безпеки громадян, ефективної
боротьби з дезінформацією, медіаграмотності суспільства та дотримання
доброчесності й виваженості, використовуючи механізми протидії неправдивій,
викривленій, неперевіреній інформації.
Спільно з Міністерством освіти і науки України створити інформаційнопросвітницький центр для забезпечення інформаційної безпеки України,
спростування російських пропагандистських наративів та популяризації
української національної ідеї.
Активізувати проведення публічних просвітницьких заходів щодо розвитку
компетентностей критичного мислення та об’єктивної оцінки інформації, безпеки,
методів протидії російській агресії проти України та ін.
Спільно з Міністерством закордонних справ України, дипломатичними установами
розглянути можливість розширення присутності України у світовому
інформаційному просторі.
Розвивати систему підтримки створення і просування українських культурних
продуктів, зокрема щодо сучасного історичного періоду.
Розробити проєкт Концепції збереження об’єктів культурної спадщини, врахувавши
завдання консервації, реставрації, ремонту, пристосування та музеєфікації об’єктів
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культурної спадщини, що постраждали внаслідок збройної агресії, повернення та
реставрації (відбудови) культурних пам`яток України; ініціювати міжпарламентські
слухання на цю тему.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Міністерству розвитку громад та територій України:
Внести зміни до будівельних норм в частині визначення вимог щодо наявності та
доступності захисних споруд цивільного захисту в громадських будівлях для всіх
категорій населення.
Ініціювати державну програму модернізації наявних сховищ та укриттів у містах.
Ініціювати внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» щодо обов’язковості прийняття статутів територіальними громадами.
Спільно із заінтересованими сторонами напрацювати зміни до законодавства щодо
підтримки місцевого самоврядування в умовах воєнного стану, продовження
реформи децентралізації у поствоєнний період.
Забезпечувати першочергове фінансування проєктів ревіталізації територій,
стимулювати їх розроблення на основі передових світових досягнень, міжнародних
стандартів управління проєктами, програмами та їх портфелями.
Розробити та схвалити:
− Методичні рекомендації щодо порядку розроблення, затвердження, реалізації,
проведення моніторингу й оцінювання реалізації програм відбудови та
ревіталізації територій;
− «Путівники» для органів місцевого самоврядування щодо можливостей
залучення коштів та інших ресурсів для відбудови зруйнованої інфраструктури.

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України:
1. Спільно з Міністерством оборони України, Радою національної безпеки і оборони
України, Міністерством фінансів України, Міністерством освіти і науки України
опрацювати питання запровадження державних механізмів стимулювання науковотехнічних та експериментально-конструкторських робіт, інноваційних розробок,
спрямованих на досягнення якісної конкурентної переваги у сучасних видах
озброєння, розвідки, захисту населення і т. п.
2. Забезпечити формування та реалізацію державних проєктів оборонно-промислового
спрямування з використанням наявного наукового потенціалу, які б засвідчували у
суспільстві зміцнення української обороноздатності.
3.

4.
5.
6.

Міністерству економіки України:
Створити робочу групу на основі широкого інституційного представництва щодо
розроблення стратегії відновлення та модернізації національного господарства,
враховуючи при цьому перспективність економіки знань, цифровізації,
пріоритетності малого та середнього підприємництва, промислового розвитку в
напрямі обороноздатності та національної безпеки.
Розробити методику визначення розміру збитків від воєнних конфліктів (спільно з
Міністерством розвитку громад і територій України, Міністерством інфраструктури
України, Міністерством фінансів України та Рахунковою палатою України).
Розробити з використанням досвіду Ізраїлю та інших держав програму залучення
венчурного капіталу в економіку України у післявоєнний період.
Розглянути та ініціювати запровадження державних проєктів, які суттєво
впливатимуть на розвиток національної економіки, наприклад, створення
інноваційних та індустріальних парків, будівництво сонячних електростанцій та
гідроакумулюючих електростанцій, виробництво автомобілів, промислова розробка
нових нафтогазоносних площ та ін.
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Міністерству охорони здоров’я України:
Спільно з Міністерством освіти і науки України та Міністерством оборони України
запровадити програми підвищення кваліфікації фахівців, у тому числі з неурядового
сектору, для надання психологічної допомоги населенню та військовим.
Вивчити питання та розробити заходи щодо посилення спроможності системи
санаторно-курортного лікування для надання відповідних послуг постраждалим
унаслідок війни.
Запроваджувати нововведення, які впливають на зміни в мережі закладів охорони
здоров’я, з урахуванням потреб населення і громадської думки.
Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів України:
Оцінити шкоду, завдану довкіллю та природним ресурсам внаслідок військових дій
та на цій основі розробити пропозиції щодо розв’язання виявлених проблем.
Державному агентству резерву України:
Спільно з Міністерством економіки України, Міністерством аграрної політики та
продовольства України розробити порядок викупу у сільськогосподарських
товаровиробників та домогосподарств надлишків сільгосппродукції, що
утворюються через втрати традиційних каналів збуту і створити механізм їх
розподілу-продажу в умовах війни.
Розробити комплексний підхід до забезпечення населення продуктами, в тому числі
збільшення гарантованих закупівель до держрезерву, систему державного
страхування ризиків можливих втрат під час війни і компенсації штрафних санкцій
за невчасну доставку товарів, якщо це трапилося внаслідок руйнування
інфраструктури.
Опрацювати можливість більш ефективного розосередження складів по території
України та розміщення частини складів у прикордонних до України державах ЄС.

Національному агентству України з питань державної служби:
1. Ініціювати зміни до законодавства щодо обов’язкового проведення спеціальних
перевірок осіб, які претендують на посади державної служби, щодо здійснення ними
колабораційної чи іншої діяльності, що впливає на національну безпеку;
2. Удосконалити процедури перевірки «доброчесності» претендентів на зайняття
посад з відповідальним або особливо відповідальним становищем, та посад з
підвищеним корупційним ризиком.
3. Оновити напрями (теми) підвищення кваліфікації державних службовців та
посадових осіб місцевого самоврядування відповідно до умов війни, доповнивши їх
тематикою з національної безпеки, демократії, гуманізму, україноцентризму та ін.
4. Створити правовий механізм залучення до публічного управління у післявоєнний
період тих, хто позитивно проявив себе в умовах війни (волонтерів, лідерів
інститутів громадського суспільства, організаторів самооборони).

1.
2.

Місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування,
асоціаціям органів місцевого самоврядування:
Ініціювати перегляд стратегій розвитку регіонів і територіальних громад, а також
портфелів програм і проєктів в контексті нових обставин, зумовлених війною.
Сприяти розповсюдженню кращих практик забезпечення стійкості, ревіталізації та
розвитку регіонів і територіальних громад, системному залученню представників
науково-дослідного та експертного середовища до розроблення відповідних
програм і проєктів.
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Сприяти створенню та розвитку регіональних віртуальних просторів (на базі
цифрових платформ) для взаємодії з громадськими об’єднаннями та громадянами.
Використовувати у поствоєнний період наявні краудсорсингові проєкти як
інноваційні інструменти забезпечення участі громадськості в публічному
управлінні як платформи для перевіряння на дієздатність ідей, що закладаються в
стратегії розвитку територій.
Сприяти забезпеченню стійкості сільських територіальних громад в Україні у
поствоєнний період на основі формування комплексних портфелів інноваційних
проєктів агропромислової сфери відповідно до оновлених цілей стратегій місцевого
і регіонального розвитку.
Співпрацювати в частині вивчення громадської думки і суспільно-політичних
процесів з авторитетними аналітичними центрами та її врахування при прийнятті
управлінських рішень.
Науковим установам:
Здійснювати дослідження проблематики: безпеки людини, нації та держави;
взаємодії інститутів громадянського суспільства та владної політико-управлінської
еліти при здійсненні публічного управління в умовах воєнного і поствоєнного стану;
внеску громадськості у протидію російській агресії.
Здійснити науковий аналіз успішного історичного досвіду програм повоєнної
відбудови, зокрема досвіду держав Західної Європи та Японії у 40-х – 60-х роках
ХХ ст., які на той час вирішували завдання, що є актуальні для сучасної України
(наприклад, Європейська програма відновлення (ERP), відома як план А. Маршалла,
та стабілізаційна лінія Дж. Доджа (Dodge Line), які створили інституційні рамки та
ресурсну базу для швидкої відбудови економік Німеччини та Японії).
Здійснити науковий аналіз спричинених війною соціально-психологічних та інших
потреб учасників освітнього, виховного і наукового процесів.
Національній академії наук України (Інститут соціології):
Запровадити моніторинг соціально-психологічних станів суспільства та надавати
його результати до центральних органів влади з метою їх використання у процесі
розроблення публічно-управлінських рішень.
Національній академії педагогічних наук України
(Інститут психології імені Г.С. Костюка,
Інститут соціальної та політичної психології):
Розробити методичні матеріали та забезпечити методичний супровід тренінгів
щодо стресостійкості для керівників і працівників публічних установ та організацій,
у тому числі й керівників закладів освіти, педагогічних і науково-педагогічних
працівників.

Закладам вищої освіти:
1. Ввести до тематичних планів підвищення кваліфікації, компонент освітньопрофесійних програм теми, пов’язані з публічно-управлінською діяльністю в умовах
воєнного стану.
2. Розробити положення щодо організації асинхронної взаємодії учасників освітнього
процесу в умовах воєнного стану.
3. Забезпечувати на системній основі духовно-ціннісне, морально-етичне і
патріотичне виховання учасників освітнього процесу та наукової діяльності, за
можливості запроваджувати дисципліни за цими напрямами.
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4. Забезпечити належну комунікацію і психологічну підтримку усіх суб’єктів освітньонаукової діяльності у воєнний та поствоєнний періоди.
5. Надавати безкоштовний доступ для здобувачів вищої освіти інших освітніх програм
та інших закладів вищої освіти до освітніх компонентів із подальшим визнанням
результатів навчання.
6. Скоригувати плани наукової діяльності відповідно до потреб держави в умовах
війни та поствоєнного періоду.
7. Брати участь та організовувати міжнародні дискусії, круглі столи, конференції,
семінари, науково-комунікативні і практико-орієнтовані заходи, інформуючи
зарубіжну спільноту про війну в Україні.
8. Посилити обмін знаннями із проблем стійкості, ревіталізації та розвитку регіонів і
територіальних громад під час війни та в повоєнний період між дослідниками, які
представляють різні заклади науки та освіти України та інших держав.
9. Організовувати підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних
працівників щодо застосування нових методів навчання, які забезпечують
формування компетентностей, що є актуальними для освітньої і наукової діяльності
в умовах воєнного стану та в повоєнний період.
***
Відеозаписи секційних засідань можна подивитися за посиланнями:

https://youtu.be/tkMuoQD--Kc

https://youtu.be/1gvgKayJPvU

Секція 1
«Публічно-управлінський потенціал
перемоги України в інформаційно-смисловій війні
проти Російської Федерації»
Секція 2 «Безпекові аспекти вітчизняного публічного
управління та адміністрування»
Секція 3 «Забезпечення стійкості, ревіталізації та
розвитку регіонів і територіальних громад в Україні»
Секція 4 «Економічне врядування України в умовах
війни та в поствоєнний період»

Секція 5 «Гуманітарні та наукові детермінанти
розвитку України в умовах війни і в поствоєнний
https://youtu.be/AWYphXahLIw період»
Секція 6 «Публічне управління у сфері освіти в умовах
війни та в поствоєнний період»

https://youtu.be/0BD2hpc77Ig

https://youtu.be/ste2KBFXm-c

Секція 7 «Соціокультурні й психологічні аспекти
публічного управління та адміністрування в умовах
війни і в поствоєнний період»
Секція 8 «Забезпечення єдності громадянського
суспільства і політико-управлінської еліти в умовах
війни та в поствоєнний період»
Секція 9
України»

«Сьогоднішні

завдання

модернізації
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ДЕГТЯРЬОВА Ія – співголова Оргкомітету, професор кафедри публічного
управління і проектного менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та
психології Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти»
Національної академії педагогічних наук України, голова правління ГО «Аналітичноконсалтинговий центр публічного врядування і права», доктор наук з державного
управління, професор;
КУЙБІДА Василь – співголова Оргкомітету, президент Національної академії
державного управління при Президентові України, президент Всеукраїнської асоціації
магістрів державного управління, доктор наук з державного управління, професор;
ПЕТРОВСЬКИЙ Петро – співголова Оргкомітету, завідувач кафедри публічного
управління та публічної служби Інституту державного управління Національного
університету «Львівська політехніка», доктор наук з державного управління, професор;
МЕЛЬНИК Тетяна – секретар Оргкомітету, директор з розвитку проєкту «Новітня
академія демократичного управління» ГО «Аналітично-консалтинговий центр
публічного врядування і права»;
БОРОДІН Євгеній – в.о. директора Навчально-наукового інституту державного
управління Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», доктор
історичних наук, професор;
ДРАЧ Ірина – директор Інституту вищої освіти Національної академії
педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, доцент;
ІЖА Микола – в.о. директора Навчально-наукового інституту публічної служби та
управління Державного університету «Одеська політехніка», доктор політичних наук,
професор;
КОВТУН Оксана – професор кафедри публічного управління і проектного
менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології Державного
закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» Національної академії
педагогічних наук України, кандидат наук з державного управління, доцент;
МАМАТОВА Тетяна – професор кафедри державного управління і місцевого
самоврядування Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»,
доктор наук з державного управління, професор;
МЕЛЬНИК Юрій – голова Фундації європейських і безпекових досліджень,
кандидат юридичних наук;
МОСКАЛЕНКО Світлана – експерт ГО «Аналітично-консалтинговий центр
публічного врядування і права», кандидат наук з державного управління, доцент;
МУРАНОВА Наталія – проректор з науково-педагогічної, освітньої роботи та
міжнародних зв’язків Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту
освіти» Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук,
професор;
ПАХОМОВА Тетяна – завідувач кафедри місцевого самоврядування та розвитку
територій Навчально-наукового інституту публічної служби та управління Державного
університету «Одеська політехніка», доктор наук з державного управління, професор;
ПЕТРОЄ Ольга – голова ГО «Аналітично-консалтинговий центр публічного
врядування і права», завідувач відділу дослідницької діяльності університетів Інституту
вищої освіти НАПН України, доктор наук з державного управління, професор;
ПЛАХОТНЮК Наталія – експерт ГО «Аналітично-консалтинговий центр
публічного врядування і права», кандидат юридичних наук, доцент;
ПОДОЛЬЧАК Назарій – завідувач кафедри адміністративного та фінансового
менеджменту Інституту адміністрування та післядипломної освіти національного
університету «Львівська політехніка», доктор економічних наук, професор;
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ПУХКАЛ Олександр – президент благодійного фонду «Оберіг Сіверщини», доктор
наук з державного управління, професор;
РОЖНОВА Тетяна – директор Навчально-наукового інституту менеджменту та
психології Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти»
Національної академії педагогічних наук України, кандидат педагогічних наук, доцент;
СУХІТАШВІЛІ Ія – голова Українського Центру суспільного розвитку;
СУШИЙ Олена – завідувач лабораторії методології психосоціальних і політикопсихологічних досліджень Інституту соціальної та політичної психології Національної
академії педагогічних наук України, доктор наук з державного управління, доцент;
ТОКАР Маріан – директор Науково-дослідного інституту політичної
регіоналістики, професор кафедри політології і державного управління Ужгородського
національного університету, доктор наук з державного управління, доцент;
ЧИКАРЕНКО Ірина – завідувач кафедри державного управління і місцевого
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