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Шановні учасники і гості конференції! 

 
 
Формування нових стратегічних 

пріоритетів державного та територіального 
розвитку є, безумовно, актуальним питанням 
для України, особливо враховуючи такий 
дестабілізуючий фактор, як втрата контролю 
над частиною своєї території. Проте в умовах 
євроінтеграційного курсу країни, на прикладі 
успішного закордонного досвіду, за умов 
багатосторонньої підтримки та сприяння, а 
також залученості широкого кола зацікавлених 
сторін, існує великий потенціал для 
реформування та удосконалення.  

Щорічне проведення Міжнародної 
науково-практичної конференції в ДонДУУ 
демонструє усталеність спрямованості на 
конструктивний діалог між органами державної та місцевої влади, науковою 
спільнотою та практиками щодо проблем формування стратегічного потенціалу 
державного та територіального розвитку та пошуку шляхів їх вирішення.  

Виховання у майбутніх фахівців самостійності, творчого мислення та 
відповідальності є основним завданням закладів вищої освіти України та світу. 
Важливою передумовою вдосконалення цих якостей була і залишається наука, 
яка не може розвиватись без обміну досвідом між різними науковими школами, 
без апробації та впровадження результатів досліджень.  

Так, конструктивний діалог між представниками наукової еліти, влади, 
бізнесу, некомерційних організацій на базі Донецького державного університету 
управління в рамках проведення Міжнародної науково-практичної конференції 
«Стратегічний потенціал державного та територіального розвитку» має створити 
синергетичний ефект від співробітництва та вивести науковців і практиків на 
новий рівень світогляду та результативності як основної категорії виміру змін в 
сфері економіки та публічного адміністрування, а також довіри – в соціальній 
сфері. 

Щиро бажаю всім учасникам конференції плідної співпраці, 
результативності та нарощення соціального й інтелектуального капіталів, 
перспектив розвитку наукової думки! 

 

МАРОВА С.Ф.,  
доктор наук з державного управління, професор, 

ректор Донецького державного університету управління 
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встановлення та зміну їх меж; також впорядкування містобудівної діяльності, зокрема 

– можливості ОТГ розпоряджатися землями, які перебувають за межами населених 

пунктів; вдосконалення процедури затвердження перспективних планів формування 

територіальних громад і надання права затверджувати їх виключно Кабінету 

Міністрів України, а не обласним радам. Перешкоди ж внутрішнього характеру 

пов'язані в основному з браком у ОТГ фінансових ресурсів (за даними аналізу 

фінансових показників діяльності ОТГ за 9 місяців 2018 року, три з чотирьох 

функціонуючих ОТГ були дотаційними, тобто отримували базову дотацію з 

держбюджету), браком кваліфікованих кадрів, неофіційною зайнятістю жителів, їх 

низькою активністю у житті громади, недостатньою реформованістю освітнього 

сектору та сектору охорони здоров’я тощо [1].  

Попри позитивну динаміку, темпи добровільного об'єднання  громад на 

сьогодні не відповідають плановим показникам не в останню чергу через спротив 

процесам створення ОТГ з боку мешканців громад, викликаний побоюванням 

перспектив закриття бюджетних установ та підприємств; концентрації коштів в 

центрі громади при занепаді периферії; недовірою до перспективи незворотності 

реформи; конфліктом місцевих політичних еліт [2]. 

Важливим чинником просування реформи децентралізації на сьогодні, на нашу 

думку, є підвищення рівня поінформованості українців про перебіг реформи, 

поширення історій успіху ОТГ, зокрема щодо розбудови інфраструктури та залучення 

інвестицій. На новому етапі реформи децентралізації акцент має робитись на 

формуванні фінансової спроможності громад та пошуку ефективних шляхів її 

забезпечення. 
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кількість проблемних питань, розв’язати або хоча б наблизитися до розв’язання яких і 

досі не вдалося ні на рівні держави, ні на рівні регіону.  

Сформулюємо основні проблем, що виникли в освітній сфері України через 

воєнний конфлікт. 

Перша проблема пов’язана із втратою для України певної питомої ваги 

професорсько-викладацького складу навчальних закладів Донецької та Луганської 

областей, Республіки Крим. Так, протягом 2014-2019 рр. частину науково-освітнього 

потенціалу країни було втрачено через залишення певного числа працівників на 

непідконтрольних Україні територіях та виїзд освітян і науковців за межі країни на 

тимчасове або постійне місце проживання. Доцільним є хоча б приблизна оцінка 

масштабів такої втрати, на основі чого має бути розроблений план заходів по відновленню 

науково-освітнього потенціалу України на коротко- та довгостроковий період.  

Друга проблема пов’язана із втратою українськими освітніми закладами 

основних фондів та архівів, що через конфлікт залишилися на непідконтрольній 

Україні території. Така втрата суттєвим чином впливає на результативність 

функціонування навчальних закладів, можливості їх перспективного розвитку.  

Третя проблема пов’язана із складностями різного характеру, з якими зіткнулися 

в організації навчального процесу науково-педагогічні працівники, яких було разом із 

їх навчальними закладами переміщено на підконтрольні Україні території. У цьому 

випадку навчальні заклади почали працювати на базі наданих ним приміщень за умов 

повної відсутності доступу до інформації щодо всіх аспектів свого попереднього 

існування. Через це явище переміщення освітніх закладів та наукових установ з 

непідконтрольних Україні територій потребує ґрунтовного дослідження з метою 

встановлення рівня результативності їх функціонування протягом 2014-2019 рр., 

визначення проблемних аспектів та перспектив подальшого розвитку, обґрунтування 

управлінських рішень, спрямованих на покращення умов їх діяльності та 

забезпечення достатнього рівня якості освітніх послуг та наукових робіт.  

Четверта проблема стосується різкого падіння рівня та якості життя науково-

педагогічних працівників, які були вимушеними змінити місце свого життя та роботи 

через військовий конфлікт. Потребує ґрунтовного дослідження рівень і якість життя 

внутрішньо переміщених до інших регіонів України науково-педагогічних та 

наукових працівників. Від того, наскільки сприятливі для освітян і науковців будуть 

створені умови на містах буде залежати рівень їх мотивації до продуктивної роботи, 

бажання якісно працювати на території країни та нарощувати її науково-освітній 

потенціал. Тому, за результатами експертної оцінки, мають бути сформульованими 

основні напрями розв’язання наявних проблем.  

Перелічено лише основні проблеми, з якими зіткнулися всі освітяни і науковці 

окупованих територій. Якщо ж досліджувати більш ґрунтовно, то кожна людина, яка 

вимушено потрапила у цю ситуацію, зіткнулася з цілим спектром різного роду 

проблем, для розв’язання яких не існує готових універсальних рішень.  

Комплексна оцінка впливу конфлікту на стан функціонування освітньої та 

наукової сфер діяльності України дозволить оцінити масштаби негативних наслідків 

та розробити заходи щодо стабілізації та покращення ситуації, запровадження яких 

має адаптувати науковців та освітян до кардинально змінених умов життя і праці та 

стати одним з важелів стабілізації соціально-економічного стану регіонів України, 

зберегти інтелектуальний капітал тієї частини території Донецької та Луганської 

областей, яка є підконтрольною Україні, гальмувати поширення негативних процесів, 

обумовлені ефектом «гравітаційного тяжіння». 
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Не можна перебільшити роль освітян і науковців у забезпеченні успішності 

проходження процесів реінтеграції Донбасу (незалежно від обраного сценарію її 

реалізації). Особливо це стосується тієї прогресивної, мобільної та проукраїнсько 

спрямованої частини освітянства, які через конфлікт вимушено опинилися у 

скрутному становищі, так як протягом вже досить тривалого часу знаходяться у 

погіршених умовах життя та виконання професійної діяльності. Водночас, не 

зважаючи на це, на досить високому якісному рівні виконують свою роботу, тим 

самим підвищуючи освітньо-науковий потенціал тих регіонів, до яких їм прийшлося 

переїхати. 

Викликає стурбованість також доля тимчасово переміщених ЗВО, які мають 

тривалу історію (наприклад, у 2020 р. Донецький національний університет 

економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, а у 2021 р. ДВНЗ «Донецький 

національний технічний університет» будуть святкувати своє 100-річчя) та досить 

потужний науковий і освітній потенціал, який за мирних часів використовувався для 

розвитку різних галузей економіки регіону і країни, проте за сучасних умов їх 

господарювання відбувається незадовільна тенденція скорочення такого впливу через 

відсутність дієвої підтримки з боку держави та суспільства.  

Отже необхідно докласти всіх зусиль, щоб зупинити та запобігти надалі втрати 

означеного потенціалу та міграції прогресивної частини освітян за межі країни. 

Водночас мають бути створеними всі умови для раціональної та ефективної праці 

внутрішньо переміщених освітян і науковців. Це має стати запорукою суспільного та 

соціально-економічного оздоровлення економіки регіонів, у тому чисті Донецької і 

Луганської областей, країни в цілому. 
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Вектор реформ щодо децентралізації управління є основою в ідеології 

становлення сучасної України, її суспільного та соціально-економічного розвитку. 

Метою децентралізації є не посилення вертикалі управління в регіонах, а формування 

географічних центрів відповідальності за якісне і комфортне суспільне життя громади 

та забезпечення соціально-економічного розвитку певної території. 

Посилення місцевого самоврядування вимагає розв'язання двох напрямків 

проблем: територіальний – визначення системи та рівня управління для забезпечення 

ефективного управління, та фінансовий – забезпеченість цього управління. 

У територіальному аспекті розвитку першочерговим завданням є покращення 

життєвого середовища окремої людини та громади в цілому. Це потребує оптимізації 

видаткової частини місцевих бюджетів особливо як на діяльність бюджетних 

організацій та установ, так і на забезпечення населення мінімальним набором 

суспільних благ. Все це може бути вдало реалізоване переважно в адміністративно-

територіальних одиницях відповідного розміру. Тому, об'єднанню територіальних 
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