
Додаток 7 

Комунікація як складова дослідження 

Реалізація наукової, дослідницької  діяльності, орієнтованої на аналіз 

соціальних чинників сприяння зайнятості населення, здатна лише 

опосередковано сприяти нарощуванню економічного та соціального результату 

і, звичайно ж, не може забезпечити прямого і швидкого економічного або 

бюджетного  прибутку. При цьому таке дослідження забезпечує органи влади 

та самоврядування об’єктивною та детальною інформацією щодо реального 

стану справ у парценадлишкових регіонах, наявність і осмислення якої має 

стати додатковим мотивуючим чинником об’єднання зусиль громади для 

покращення соціальної та економічної ситуації. Саме тому в рамках завдань 

даного дослідження налагодженню комунікацій та пошуку механізмів 

підвищення рівня згуртованості громад  приділялась постійна увага.  

Виходячи з результатів, отриманих на перших етапах дослідження, 

робота по налагодженню та забезпеченню комунікацій була зосереджена на 

кількох напрямках: 

- надати громадам і їх керівництву зокрема, об’єктивну інформацію про 

стан справ у сфері працевлаштування, включаючи оцінки, висловлені  самим 

населенням щодо неформальної зайнятості, проблем у веденні бізнесу, 

міграційних настроїв тощо;  

- привернути увагу як органів влади обласного рівня, так і місцевого 

самоврядування до проблеми ефективності використання трудових ресурсів  та 

акцентувати увагу на значимості для громад спільного пошуку внутрішніх 

«точок зростання»; 

- показати реальні втрати праценадлишкових територій, перш за все у їх 

соціальному вимірі, від не досить ефективного використання робочої сили,  

звернути увагу на існуючі диспропорції, які не стали сьогодні об’єктом аналізу 

місцевої влади (зокрема, у ч частині необхідності використання потенціалу 

населення 45+); 

- залучити через різні форми роботи до реалізації окремих завдань 

представництво місцевого населення (з різним досвідом, повноваженнями, 

баченням ситуації, амбіціями), що дало приклад створення умов для 

синергетичного ефекту, який дозволяє вийти на нові, нетрадиційні, несподівані 

рішення та результати; 

- розширити (завдяки активному використанню робочою групою 

інформаційних технологій, особливо  в умовах карантинних обмежень) 

уявлення широких верств населення праценадлишкових територій щодо 

можливостей новітніх інформаційних технологій, що розширює шанси 

досвідченої та активної частини робочої сили регіону включитися в глобальні 



процеси світової економіки на нових засадах, без обов’язкового виїзду за межі 

рідного міста.  

- ознайомити представників місцевої влади, бізнесу та громадських 

активістів з можливостями використання нових форм роботи (у т.ч. 

орієнтованих на комунікації, дослідження, моніторинг), здатних сформувати 

основи соціального партнерства, підвищити мотивацію та активізувати 

внутрішні ресурси для розвитку і створення нових робочих місць,  

Реальний позитивний вплив дослідницької роботи було забезпечено у 

тому числі і через постійну присутність представництва робочої групи 

(безпосередню або ж онлайн в період карантину)  на територіях, у громадах. Це  

було налагодження контактів та виконання підготовчих робіт, у тому числі 

пов’язаних зі збором необхідної інформації, проведення опитувань, фокус-груп, 

підготовка та проведення стратегічних сесій, форумів, «круглих столів»  тощо. 

 Таким чином, проведення дослідження дозволило задіяти додаткові 

механізми поширення інформації та сформувати відповідне чутливе 

середовище, залучивши до тематики праценадлишковості та пошуку «точок 

зростання» ту частину активного населення, яка до цього часу не була задіяна. 

Хоча маємо констатувати, що поширення пандемії та суворі карантинні 

обмеження суттєво скоротили можливості живого спілкування і не дозволили 

охопити  заплановану кількість населення  більш звичними для них формами 

роботи. Зокрема, презентація результатів також перенесена в онлайн формат. 

Робочі зустрічі, консультації, семінари з представниками місцевого 

населення (лідери думок, агенти змін), влади, депутатського корпусу, бізнесу, 

громадських організацій, науковців, педагогічних працівників, молоді, засобів 

масової інформації тощо розглядались нами не лише як окремий напрям 

дослідницької роботи (оскільки застосована методологія передбачала їх 

залучення), а перш за все як дієвий інструмент налагодження комунікацій та 

просування, як крок до формування основ соціального партнерства.    

Контакти з представництвом громад та організаціями-партнерами 

робоча група підтримувала протягом всього періоду виконання науково-

дослідної роботи. Навіть у період пандемії та карантинних обмежень, коли таке 

спілкування відбувалось з застосуванням онлайн технологій. Вважаємо що така 

практика також сприяла налагодженню необхідних комунікацій і 

формулюванню спільних підходів у вирішенні окремих питань, які в ситуації 

реформування громад та районів є досить актуальними.  

Концентруючись у цьому дослідженні на соціальних аспектах 

проблематики створення  робочих місць, зростання зайнятості населення та 

пошуку «точок зростання» громади, саме комунікаційним заходам приділялась 

особлива  увага. Так, на визначених проєктом територіях в ході реалізації 

дослідження було проведено більше 20 фокус-груп та 10 стратегічних сесій. 

Крім того, виходячи з отриманих на першому етапі дослідження результатів, 

робоча група поставила в якості додаткового завдання розширення 



можливостей комунікації в громадах і між ними, запропонувавши  різні 

формати та теми для обговорення, здатні актуалізувати важливі проблеми та 

сформувати навички діалогу, наблизивши учасників та учасниць до розуміння 

важливості соціального партнерства1.  

Сучасні інформаційні технології надають для цього багато платформ; 

завданням є освоїти їх, налагодити відповідні контакти, наповнити комунікації 

змістом. Для молоді, яка здобуває професію, як однієї з цільових груп 

дослідження, було запропоновано проведення обговорення у форматі форум-

театру. Ця методика передбачає перегляд короткого проблемного сюжету із 

можливістю для глядачів зупинити дію в будь-який момент та переграти її. 

Таким чином можна апробувати різні тактики поведінки. Саме он-лайн форум- 

театр з проблеми наявності робочих місць та можливостей для самозайнятості в 

громаді відбувся 13 травня 2020 року. Сюжет моделював стратегічну сесію в 

громаді та включав у себе вказівки на ризики, виявлені в ході проведених 

раніше стратегічних сесій. До участі в обговоренні долучилися близько 50 

учасників з числа працівників центрів зайнятості, громадських активістів, 

студентства,  а експертами виступили  доцент СумДУ Андріана Костенко, 

депутатка Сумської обласної ради Лілія Ричкіна, начальник відділу 

організаційно-інформаційної роботи Сумського міського центру зайнятості 

Вікторія Прокопенко.  

Апробований формат заходу виявився ефективним і може бути 

рекомендованим для подальшого використання в тому числі й в умовах 

карантину. Важливою для ефективного діалогу є участь експертів, які 

представляють різних суб’єктів ринку праці. У ході обговорення було 

констатовано наявність на рівні держави та на рівні області кількох 

інструментів для пошуку роботи та підтримки малого бізнесу. Разом з тим були 

обговорені певні складнощі для молодої людини щодо використання цих 

інструментів. В якості «драйверу зростання» запропоновано механізм 

створення тематичних молодіжних об’єднань (ініціативних груп, груп 

самодопомоги, в перспективі – громадських організацій)2. 

Серед видів комунікаційної діяльності, що були реалізовані в рамках 

дослідницької роботи, виокремимо і виявлення наявних у досліджуваних 

територіях добрих практик та їх популяризацію, привернення уваги до  

сильних сторін громад. Так, в ході робочої поїздки в Буринську ОТГ 

представники команди проекту детально вивчали роботу Територіального 

центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Буринської 

міської ради. В робочій зустрічі взяли участь голова громади Віктор Ладуха, 

                                                             

1 Деталі висвітлено на спеціальній сторінці проєкту на сайті СумДУ: 
https://ppst.sumdu.edu.ua/uk/naukova-diialnist. 
2 Підтримка комунікацій в громаді в умовах карантину. - [Електронний ресурс].- Режим доступу:  
https://ppst.sumdu.edu.ua/uk/naukova-diialnist/70-p-dtrimka-komun-kats-j-v-gromad-v-umovakh-karantinu 
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заступник голови  Сергій Чередник та директорка Територіального центру 

Оксана Сергієнко.   

Територіальний центр соціального обслуговування в Буринській ОТГ є  

прикладом організації, яка успішно розвивається і вирішує складні задачі, 

орієнтуючись на реальні потреби громади. Завдяки злагодженій роботі 

профільних посадовців ОТГ розширюється кількість послуг, які надаються. Для 

якісного надання соціальних послуг клієнтам і забезпечення сучасних умов 

праці соціальних робітників розвивається матеріальна база центру, зокрема, 

придбані пральні машини, працює спеціально обладнаний автомобіль 

«Соціальне таксі»3. Надаючи потрібну допомогу самотнім людям похилого 

віку, громада наочно демонструє всім жителям турботу про людей. І такі 

практики потребують поширення. 

У липні 2020 р. в онлайн-форматі відбулася стратегічна сесія із 

представниками Путивльської об'єднаної територіальної громади, в роботі якої 

взяли участь представники місцевої влади, бізнесу, громадськості, науковці. 

Доцільність такої зустрічі була зумовлена декількома чинниками: по-

перше, наприкінці грудня 2019 р. в ОТГ відбулися вибори голови громади, а 

тому цікавими були стратегія та план роботи нової влади, у тому числі і в 

питанні працевлаштування населення; по-друге, у зв'язку з пандемією COVID-

19 виникла потреба проаналізувати зміни на ринку праці Путивльської ОТГ в 

цих умовах; по-третє, проєкт постанови Верховної Ради України про утворення 

та ліквідацію районів в Україні, підтриманий Кабміном, зактуалізував для 

Путивльської ОТГ як нові виклики, так і нові можливості, пов'язані із 

скороченням кількості районів і перепідпорядкування ліквідованого 

Путивльського району Конотопському4. Зустріч виявилась плідно не лише з 

точки зору висновків, які були зроблені, а й з точки зору напрацювання поки 

незвичних для багатьох учасників навичок спілкування і зростання (у 

порівнянні із стратсесією минулого року) рівня готовності до діалогу.  

Для прикладу. проведений у вересні 2020 року  онлайн семінар у 

Конотопській ОТГ  також передбачав обговорення аналогічних тем: «Пошук 

«точок зростання» для ефективного залучення людського потенціалу 

Конотопської міської ОТГ» та «Вплив карантину на зайнятість населення в 

Конотопській ОТГ». До обговорення до лучилися Департамент  соціального 

захисту населення СОДА, Управління соціального захисту населення 

Конотопської ОТГ, Відділ по роботі із суб’єктами підприємницької діяльності 

Конотопсської ОТГ, Конотопський інститут СумДУ, ГО «Європульс» та 

Конотопський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової 

                                                             

3 Досліджуємо добрі практики: досвід надання соціальних послуг Буринської ОТГ.- [Електронний 

ресурс].- Режим доступу: https://ppst.sumdu.edu.ua/uk/naukova-diialnist. 
4 Стратегічна сесія в Путивльській ОТГ.- [Електронний ресурс].- Режим доступу: 

https://ppst.sumdu.edu.ua/uk/naukova-diialnist/501-stratehichna-sesiia-v-putyvlskii-oth 

 

https://ppst.sumdu.edu.ua/uk/naukova-diialnist


допомоги. І семінар також продемонстрував актуальність пошуку нових форм 

роботи та комунікації, а також неготовність певної частини акторів до 

конструктивного діалогу. Можливо й тому, що ця зустріч відбувалась  у 

передвиборчий період  і обговорення певних питань набуло дещо іншої 

актуальності5.  

Позитивним результатом вважаємо сформовані в ході реалізації 

дослідницької роботи активні комунікації між департаментами-партнерами, 

колегами-науковцями та місцевими громадами, що сприяло  підвищенню 

рівня соціального партнерства, а напрацьовані механізми співпраці дозволять 

підтримувати результати проекту після його завершення. Зокрема, в процесі 

збору інформації, організації стратегічних сесій та семінарів, розробленні 

рекомендацій за окремими напрямами роботи постійна підтримка надавалась як 

Департаментом соціального захисту населення Сумської ОДА, так і Обласним 

Центром зайнятості та відповідними їх підрозділами безпосередньо на місцях.  

Так, координатора проєкту Андріани Костенко провела низку семінарів 

та  тренінгів для працівників Обласного центру зайнятості та його підрозділів в 

окремих районах. Основна увага приділялась забезпеченню якості та 

результативності соціальних послуг державної служби зайнятості, які є 

надзвичайно затребуваними у період реформ16. Результати окремих етапів 

дослідження  рівні та характеру зайнятості населення праценадлишкових 

територій Сумської області. були оприлюднені і в інтерв'ю на Суспільному 

телебаченні у програмі «Тема дня»7 .  

Науковці Глухова, Сум, Конотопа, Шостки активно долучались до 

обговорення питань, висловлюючи конкретні пропозиції, що сприяли як 

вдосконаленню методології, так і більш чіткій концентрації зусиль команди на 

соціальних аспектах проблеми праценадлишковості.   

У серпні 2020 року  в онлайн форматі було проведено експертну 

дискусію за участі представництва Сумської міської ОТГ та Білопільської ОТГ 

«Соціальні аспекти регіонального ринку праці: виклики під час пандемії», в 

ході якої було обговорено вплив карантинних обмежень на ринок праці та 

зайнятість в громадах Сумської області. Координатор проєкту Андріана 

Костенко презентувала напрацювання команди проєкту «Дослідження шляхів 

вдосконалення структури та рівня зайнятості населення праценадлишкових 

                                                             

5 Проведення онлайн семінару з Конотопською ОТГ. - [Електронний ресурс].- Режим 

доступу:https://ppst.sumdu.edu.ua/uk/novyny/495-provedennia-onlain-seminaru-z-konotopskoiu-oth. 
6 Кар’єрний радник – важлива ланка у сприянні працевлаштуванню. - [Електронний ресурс].- Режим 

доступу: https://sum.dcz.gov.ua/novyna/karyernyy-radnyk-vazhlyva-lanka-u-spryyanni-

pracevlashtuvannyu. 
7 https://www.youtube.com/watch?v=7Y3Hk51aJz0&feature=share&fbclid=IwAR1F3S0wH3 

pfjptylNSKf8LccYFht9zy8Pyg4X1qoRQQfYUGquK9MGoT7Q4 
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територій Сумської області», викладені в монографії та посібнику, а також 

запропонувала для обговорення бачення робочою групою основних тенденцій 

на ринку праці області.  

 Експертна дискусія як форма комунікації видається досить 

ефективною з точки зору можливостей різнобічного аналізу проблеми та 

формування у представництва громад більшого інтересу та мотивації. Так, 

експерт з регіонального розвитку Програми «U-LEAD з Європою» Григорій 

Стариков звернув увагу на чинники, що зумовлюють низький рівень довіри як 

всередині громад, так і між громадами а також визначив побудову мостів 

довіри між громадами як одну із основних задач для влади та громадян. Дмитро 

Живицький як один з розробників Державної стратегії регіонального розвитку 

на 2020-2027 роки звернув увагу на важливість збереження та розвитку 

людського потенціалу громад. Директор департаменту соціального захисту 

населення Сумської ОДА Михайло Дубровський акцентував увагу на складній 

соціальній ситуації в області та зазначив, що лише 211 тисяч громадян в області 

сплачують ЄСВ, а третина населення працездатного віку не обліковуються 

взагалі.  

Учасники експертного обговорення дійшли висновку, що карантинні 

обмеження актуалізували ті економічні, демографічні та соціальні проблеми, 

які накопичувалися значний час. Саме тому одним із основних завдань є 

об'єднання зусиль для пошуку  «точок зростання» для громад, які б випливали 

із ефективного використання наявного соціального ресурсу. У цьому контексті 

доречним та корисним було і вивчення досвіду роботи Центру освіти дорослих, 

що працює на базі Конгрес-центру СумДУ, у питанні мотивації участі, 

тематики, орієнтації на формування «м’яких» навичок. При цьому 

представники робочої групи проєкту не лише вивчали досвід та виступали 

спостерігачами, а й безпосередньо брали участь у роботі центру шляхом 

проведення низки занять, надання організаційної та консультативної підтримки.  

Крім того, члени робочої групи проєкту активно працювали в громадах, 

реалізуючи дотичні напрямки роботи. Зокрема, були проведені вебінари 

«Взаємодія влади та громади» для держслужбовців на базі Сумського центру 

післядипломної освіти Сумської обласної державної адміністрації. Метою цих 

вебінарів було напрацювання досвіду використання онлайн-інструментів 

дослідження громадської думки, доступу до публічної інформації, роботи із 

базами відкритими даних тощо8. Додатковим ресурсом налагодження 

комунікацій та активізації власних ресурсів громад були активності проєкту 

«Голос жінки має силу», орієнтований на підтримку вразливих категорій та 

освоєння нових технологій (співпраця з громадським сектором, нові форми 

взаємодії всередині громади та можливих співпраць з іншими ОТГ, блогенрство 

                                                             

8   «Взаємодія влади та громади». - [Електронний ресурс].- Режим доступу: 

https://ppst.sumdu.edu.ua/uk/novyny/393-veb-nari-vzaemod-ya-vladi-ta-gromadi 
 



тощо).9 Робота у цьому напрямку дозволила отримати додаткову інформацію 

щодо наявних у громадах соціальних ресурсів та використати її при формуванні 

передбачених рекомендацій щодо напрямків програм та принципів їх 

впровадження з навчання та перенавчання для населення, місцевого бізнесу 

щодо нових форм введення підприємництва; освоєння нових виробничих та 

невиробничих ніш на територіях з їх орієнтацією на окремі цільові групи. 

Таким чином, проведені  стратегічні сесії,  виступи у ЗМІ, засідання у 

форматі «круглого столу», семінари за участі представників громад, 

зацікавлених груп осіб, науковців та представників органів влади та місцевого 

самоврядування забезпечили широке  інформування місцевої громади про 

реальний стан справ на ринку праці з акцентами на нових формах і секторах 

працевлаштування та на можливостях і  створенні ситуацій успіху в умовах 

децентралізації.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

9
В Конотопі відбувся дебатний клуб «Механізм участі громадян у прийнятті рішень на місцевому 

рівні». - [Електронний ресурс].- Режим доступу: 

 https://intellect.sumdu.edu.ua/262-v-konotopi-vidbuvsya-debatnij-klub-mekhanizm-uchasti-gromadyan-u-

prijnyatti-rishen-na-mistsevomu-rivni.html 


