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8. Тематика та методологічні підходи до проведення міських інвестиційних 

форумів соціального партнерства для розвитку громад праценадлишкових 

територій. 

 

Розуміння інвестиційного потенціалу громади часто обмежується 

економічним підходом і розглядається як комплекс природних, промислових та 

економічних ресурсів, наявних у громаді, та здатність і можливість їх 

представлення потенційним інвесторам. І хоча Сумська область (як і Україна в 

цілому) є досить привабливою для інвесторів, адже регіон має досить перспектив і 

можливостей для розширення інвестицій (високий рівень освіти населення, 

працюючі підприємства, привабливість екологічної ситуації, родючі землі і 

забезпеченість якісними ґрунтовними водами для вироблення екологічно чистої 

продукції, ресурси для розвитку альтернативних енергоресурсів, тощо), 

здійснюються певні кроки для вирішення проблеми доріг як загальнодержавного, 

так і місцевого значення, проте наразі спостерігається великий спектр перешкод 

для їх залучення, серед яких: корупція, застаріла інфраструктура, тривала 

процедура оформлення документів, відсутність розуміння інтересів та потреб як 

місцевого бізнесу, так і жителів громади, низький рівень згуртованості громад, 

тощо. 

З метою залучення іноземних інвестицій та створення нових робочих місць 

громадами укладаються меморандуми про співробітництво  з міжнародними 

фондами, зокрема у сфері будівництва, енергоощадних технологій, захисту 

довкілля, реалізуються окремі проекти. Проте по всіх праценадлишкових 

територіях проблема інвестицій є загально констатованою. І питання є актуальним 

не лише через те, що загалом обсяг прямих іноземних інвестицій не зростає до 

планових і бажаних показників, а ще й тому (і це визнається самими громадами),  

що існує значний рівень недовіри з боку потенційних інвесторів, високі ризики 

щодо наявності/перспектив створення потрібної інфраструктури, сприятливого 

податкового мікроклімату, наявності потенційних працівників потрібної 

кваліфікації чи готовності людей до перенавчання, підвищення кваліфікації, 

загального мікроклімату в громаді. Проблема, на нашу думку, полягає у тому, щоб 

ці території стали привабливими для самих членів громади із розумінням спільної 

відповідальності за сьогодення та майбутнє громад.  

Очевидно, що в умовах децентралізації додатковим цінним джерелом 

фінансування у громадах стають внутрішні ресурси. Тобто це як кошти місцевих 

підприємств і організацій, які функціонують на їхніх територіях, так і наявний 

соціальний капітал. То ж, чим успішніше розвиватиметься місцевий бізнес, 

створюватимуться можливості для працевлаштування населення, тим більше 

капіталовкладень отримає громада. А тому  індикатором поступу у цьому напрямку 

розглядаємо не стільки наявність і показники залучення іноземних інвестицій, 
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скільки наявність інвестицій внутрішніх. Йдеться не обов’язково про масштабні 

фінансові інвестиції, але про вкладання власного інтелекту, часу, енергії, 

соціального капіталу в розвиток громади її громадянами, місцевими жителями. 

Мають бути подолані патерналістські настрої та очікування вирішення проблем чи 

то місцевим самоврядуванням, чи то державою, чи іноземними донорами. Як і 

характерна для всіх територій проблема тотальної недовіри всіх до всіх. Має бути 

зрозумілою спільна відповідальність - і бізнесу, і місцевого самоврядування, і 

активних громадян, без взяття якої на себе зміни не будуть відбуватися. І в 

результаті спільних зусиль має сформуватись нова якість громади, активної і 

спроможної. Під «спроможністю громади» ми розуміємо здатність території 

самостійно вирішувати питання організації життєдіяльності, утримання 

інфраструктури, забезпечення соціальних виплат. 

Громада має усвідомити, що вона має створювати умови для якісного життя 

людей. Бізнес має демонструвати суб’єктність у визнанні власної соціальної 

відповідальності – розбудовуючи  свою діяльність, орієнтуючись на потреби 

населення і громади в цілому, розвивати соціально-орієнтовані проекти, 

намагатись працювати відкрито і легально, не очікувати легких прибутків, 

вкладатись у проекти, що будуть розвивати громаду, іноді даючи віддачу через 

роки. 

Самі громади і окремі громадяни також мають рухатись у напрямку 

формування та демонстрації власної суб’єктності – на рівні сплати податків, 

легальної роботи, дотримання порядку та відповідального відношення до 

формування влади, демонструвати громадянську активність. 

У своїх висновках ми виходимо з того, що багато чого для залучення 

інвестицій і стимулювання підприємницької діяльності на своїй території громада 

може зробити самостійно. Свої інвестиційні можливості громади вже сьогодні 

розкривають через інфраструктурні проекти, розвиток кластерів та індустріальних 

парків, культурно-креативні індустрії1. Також одним із таких інструментів бачиться  

проведення  інвестиційних форумів соціального партнерства. 

   На даному етапі є необхідність внести певні уточнення щодо термінів, які 

будуть застосовуватись тут і нижче. На етапі підготовки проекту «Дослідження 

шляхів вдосконалення структури та рівня зайнятості населення праценадлишкових 

територій Сумської області» до таких територій були віднесені міста Суми, 

Конотоп, Буринь, Шостка, Глухів, Путивль та Білопілля, потужні підприємства в 

яких були закриті, а нові створювались значно повільніше і в іншому секторі, 

підприємництво розвивалось  далекими від бажаних темпами. І саме орієнтуючись 

                                                
1 Досвід Шосткинської об’єднаної територіальної громади доводить доцільність організації розвитку на 

основі єдиного програмного документу, у якому стратегічні орієнтири погоджені з плановими 
показниками. Також вартий використання досвід залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій та 

використання об’єктів промисловості шляхом утворення  індустріальних парків. 
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на особливості цих територій, були сформульовані і завдання: розробити тематику 

та методологічні підходи до проведення міських інвестиційних форумів 

соціального партнерства.  

Проте від часу розроблення та затвердження проекту в українському 

суспільстві відбулись суттєві зміни, у тому числі зміни адміністративно-

територіального устрою на рівні області, що вимагають аналізу та рекомендацій 

вже на рівні новостворених об’єднаних територіальних громад. Адже ці громади у 

більшості своїй вийшли за межі окремих міст та включають десятки сіл і селищ. 

Більше того, в результаті зміни територіальних обрисів праценадлишкових 

територій та результатів виборів на рівні громад, відбулись зміни у системі 

управління територіями, що вимагає додаткового вивчення і внесення уточнень у  

розроблені раніше методики, а також додаткового аналізу наявних ресурсів і 

ризиків, які супроводжують такі глибокі і швидкі зміни.  

Тому тут і далі ми будемо використовувати термін «інвестиційний форум 

соціального партнерства на рівні громади» як такий, що відображає зазначені 

вище особливості ситуації та орієнтує на основне завдання, яке перед таким 

форумом ставиться – сприяти формуванню соціального партнерства. Ми виходимо 

з того, що на етапі становлення громад представники всіх цільових груп, задіяних у  

процесі, мають спілкуватись як учасники єдиного соціального простору, які живуть 

на одній території і зацікавлені у її сталому розвитку.  

Таке спілкування має бути орієнтованим на вивчення і раціональне 

використання наявних можливостей. Як було вже зазначено, регіон в цілому і 

кожна громада,  зокрема, мають досить перспектив і можливостей для розширення 

інвестицій серед яких: наявність закладів вищої та професійної освіти, відносно 

високий рівень освіти населення, наявні окремі працюючі підприємства різного 

профілю, привабливість екологічної ситуації, родючі землі і забезпеченість 

якісними ґрунтовними водами для вироблення екологічно чистої продукції, 

ресурси для розвитку альтернативних енергоресурсів, корисні копалини тощо. 

 Додатковим полем для інвестицій, які сприяли б створенню нових робочих 

місць, можна вважати і сприятливі природні, географічні, кліматичні умови для 

роботи рекреаційних установ, чисте повітря та водні ресурси як умови для 

створення оздоровчих установ та будинків відпочинку. Проте ці ресурси і 

можливості треба знати, вивчати, моніторити, враховувати при розробленні 

стратегій і планів. При цьому проведені дослідження показують актуальність і 

недостатній рівень такої роботи, спрямованої на розуміння і оцінку власних 

ресурсів, включаючи перспективи занепаду діючих підприємств, зниження рівня 

освіти населення через поширеність міграційних процесів та віддалені результати 

демографічної кризи, необхідність пошуку можливостей для утримання власної 

інфраструктури та здійснення соціальної підтримки відповідних верств населення. 

Адже недостатня увага до цих питань сьогодні може з неминучістю поведе за 
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собою і зниження рівня зайнятості, і відтік молоді, і зниження загального рівня 

життя населення громади  в цілому. 

І першим кроком до вирішення проблеми може стати формування  громади 

не лише як територіальної, а перш за все як соціальної спільноти та усвідомлення 

спільної відповідальності  за її майбутнє. А одним з одним з механізмів реалізації 

такого поступу може стати інвестиційний форум соціального партнерства на рівні 

громади, який дозволить активізувати комунікації всередині громади, визначити та 

ефективно використати нові ніші та точки зростання. 

Форуми соціального партнерства мають перш за все винести на порядок 

денний одне з найважливіших питань, що має дійсно об’єднавчий характер: це 

напрям розвитку громади. Аналіз, виконаний для всіх територій проєкту, а також 

здійснене соціально-професійне мапування дозволяють констатувати наявність 

потенційних можливостей для кожної з цих територій і відповідні потенційні 

«точки зростання» наявні в кожній громаді. Проте питання «Яким шляхом йти? Чи 

зупинитися на одному, чи опрацьовувати більш ніж один напрям? Які переваги та 

ризики варто врахувати?» - це питання, що мають обговорюватися та вирішуватися 

в середині самих територіальних громад, за широкої участі населення, а  не лише 

керівництвом та запрошеними експертами.  

Таке обговорення важливе не лише з точки зору формулювання більш чітких 

інвестиційних проєктів та пропозицій, а й з точки зору згуртування громади, 

напрацювання фундаменту довіри, подолання недовіри всіх до всіх. Воно важливе і 

з точки зору закладання основ синегрії в діяльності окремих маленьких і великих 

бізнесів, місцевого самоврядування, окремих домогосподарств2. Адже, наприклад, 

якщо обраний шлях – туристична громада, то домогосподарства і бізнес можуть 

створити кілька садиб, самоврядування – забезпечити привабливу інфраструктуру 

та зручні транспортні рішення (чи то для громадського чи для приватного 

транспорту), заклади культури – забезпечать дозвілля, а місцевий бізнес 

урізноманітнить послуги виходячи з потреб туристів.  

Більше того, спільне обговорення перспектив розвитку громади сприятиме 

подоланню існуючої пасивності та недовіри всередині громад - всіх до всіх: між 

владою, бізнесом, громадою, між молоддю і людьми похилого віку,  між жителями 

приватного сектору і багатоповерхівок. І шляхом подолання може бути не лише 

                                                
2 Як приклад пошуку точки зростання можна розглядати практику надання базових 

соціальних послуг в Буринській ОТГ: відшукали можливість надавати й інші послуги для тих, 

хто цього потребує. За два роки створена сучасна матеріальна база територіального центру 

соціального обслуговування Буринської міської ради: оновлене приміщення територіального 

центру, придбано побутове обладнання, працює масажний кабінет і кабінет ЛФК, для послуг 

клієнтів – соціальне таксі, для полегшення праці соціальних працівників – велосипеди. Для 

надання соціальних послуг використовуються кошти місцевого бюджету, залучаються кошти 

благодійників, грантове фінансування. Молодий фаховий колектив центру працює на розвиток 
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просвітницька робота, а дійсно формування «спільного бачення спільного 

майбутнього».   

То ж комунікації всередині громад розглядаємо як потужний «драйвер 

зростання», а однією з ефективних форм реалізації таких комунікацій можуть стати 

інвестиційні форуми соціального партнерства. 

 Такі висновки зроблені на основі проведених у громадах в рамках реалізації 

проекту «Дослідження шляхів вдосконалення структури та рівня зайнятості 

населення праценадлишкових територій Сумської області» фокус-груп та 

стратегічних сесій, а також в процесі експертного опитування представників 

бізнесу та подальшого обговорення поточних проблем в ході он-лайн круглих 

столів та семінарів. На основі результатів  досліджень та за підсумками проведених 

робочою групою проєкту заходів можемо зазначити наступні позиції, що 

актуалізують такий механізм комунікації як інвестиційні форуми соціального 

партнерства (ІФСП): 

-  для більшості громад питання праценадлишковості та раціонального 

використання трудового потенціалу взагалі не пов’язується сьогодні з загальними 

перспективами успішного розвитку, хоча команда проекту саме у цій площині 

вбачає найбільше перспектив і перш за все – у питанні активізації внутрішніх 

інвестицій через вкладання місцевими жителями власного інтелекту, часу, енергії, 

соціального капіталу в розвиток громади;  
-  у кожній громаді в ході підготовки та проведення стратегічних сесій були 

виявлені проблеми з представництвом органів місцевого самоврядування та певний 

рівень неготовності до партнерського спілкування з представниками бізнесу і 

громадських організацій. Більше того, така неготовність, а інколи – обережність і 

загальна невпевненість у можливості продуктивного діалогу була очевидною з 

боку всіх учасників; 

-  присутні емоційно сприймали представлені на стратегічних сесіях портрети 

громад, проте у більшості випадків обговорення тяжіло до певних виправдань і 

констатації проблем, а не до озвучення і обговорення конструктивних пропозицій, 

у т.ч. і спрямованих на підвищення рівня зайнятості населення;   

-  досвід спілкування з представниками громад визначених територій дозволяє 

говорити про відсутність цілісного бачення шляхів вирішення проблеми 

праценадлишковості та раціонального використання трудового потенціалу в її 

перспективі, тим більше у її контексті загострення демографічної кризи;  

-  на момент проведення заходів проєкту у громадах (масове та експертне 

опитування, фокус-групи, стратегічні сесії) у людей було помітне налаштування 

скоріше на песимістичні сценарії розвитку подій та патерналізм, що стримувало 

формування пропозицій, орієнтованих на майбутнє; 

-  стратегічні сесії та семінари продемонстрували недостатню для періоду 

загострення кризи і реформування територіального устрою якість діалогу в 

громадах (від ігнорування заходів владою та невдоволення місцевих жителів 
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владою до суперечки між депутатами різного рівня та різких заперечень на пряме 

питання про можливість кооперації між підприємцями).; 

Водночас можна говорити і про існування досить потужного запиту на таке 

спілкування, що вселяє певний оптимізм. При цьому ініціювати щось схоже самі 

представники громад (за винятком планових стратегічних сесій за ініціативи 

міської влади або проектних заходів громадських організацій за підтримки 

міжнародних фондів) вони не дуже пробують і про наявний досвід широкого 

обговорення проблем інформації поки не маємо.  

Такі висновки робимо не лише на основі аналізу статистичних даних, 

результатів опитувань, мапування територій,  що знайшли вираз у формуванні 

комплексного портрету працездатного населення, а й на основі спостережень в ході 

проведених заходів. Зокрема й тих, що проводились із залученням представництва 

кількох громад, які у новому форматі будуть входити до складу одного району. 

Так,  

-  проведення стратегічних сесій та семінарів у громадах продемонструвало 

налаштованість людей на продовження комунікацій; 

-  проведеними презентаціями і наданою інформацією щодо перспектив та 

ризиків, а також  запропонованими кроками по їх мінімізації вдалось зацікавити 

певну частину як місцевого самоврядування, так і громадські організації. І це 

можна вважати важливим кроком у бік усвідомлення проблеми, пошуку  шляхів її 

вирішення; 

 В ході спілкування та за результатами  проведених заходів було досягнуто 

спільних консенсусних позицій у частині визнання недостатнього для наявних 

викликів рівня підприємницької культури та згуртованості громади, а також 

низький рівень готовності населення до навчання та перенавчання з метою 

успішного працевлаштування.  

В контексті даного питання вважаємо цей висновок  досить важливим, адже 

вдалось хоча б першому, стартовому рівні досягти розуміння значимості для 

розвитку інвестицій не лише політичних, економічних чи інфраструктурних 

чинників, привабливості екологічної ситуації тощо, а й соціальних.    
І це досить важливий крок. Адже якщо проблема розвитку малого 

підприємництва є більш очевидною для багатьох, то орієнтація на згуртованість 

громади, а також навчання та перенавчання для успішного працевлаштування та 

власного розвитку – ні. Разом з тим сама ідея ОТГ – це добровільне об’єднання для 

забезпечення спроможності. Ми називаємо два основних ресурси громади: земля та 

люди. Однак учасники стратегічних сесій та «круглих столів» не завжди сприймали 

ідею принципової важливості людського ресурсу. Що ж стосується міжнародних 

документів, то вони орієнтують і на третій ресурс – соціальна інтеграція.3  

                                                
3 Изменение характера труда. Доклад о мировом развитии 2019 /  Вашингтон, округ Колумбия: 

Всемирный банк. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:   

http://documents.worldbank.org/curated/en/469061544801350816/pdf/WDR-2019-RUSSIAN.pdf.  
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 І ми вважаємо, що значна частина ресурсів та можливостей для кожної з 

громад знаходяться сьогодні саме у цій площині. Можна стверджувати, що «точки 

зростання» - це люди, які створили й очолюють підприємства з доброю історією 

розвитку, а «драйверами зростання» виступають комунікації: їх налагодження, 

формулювання альтернатив, презентація добрих практик, які стануть мотивуючим 

прикладом для інших.  

Отже, форум соціального партнерства — це платформа для діалогу влади, 

бізнесу та громад, метою якого є об'єднання зусиль для успішного розвитку 

території. І характерною особливістю таких форумів вважаємо якраз широке 

представництво зацікавлених сторін, яке жодним чином не обмежується лише 

органами влади та потенційними зовнішніми інвесторами.   

При цьому для кожної окремої громади коло учасників може формуватись в 

залежності від конкретної тематики, включаючи, наприклад, представників 

державної влади та органів місцевого самоврядування, народних депутатів України 

і депутатів регіонального рівня, фахівці громадських організацій, експертів з числа 

науковців регіональних та галузевих ЗВО, засобів масової інформації, а також 

представників бізнесу, які вже працюють або хотіли б працювати на території 

громад. Але необхідною умовою має бути широка участь представництва самої 

громади – як її виборних представників, так і активу, сформованого за 

професійними, територіальними чи іншими ознаками. 

Керівництво громад і самі жителі мають бути як ніхто інший зацікавлені у 

тому, щоб  у всіх жителів була робота, щоб  більшість податків дійсно залишалася 

саме в громаді, щоб розвивалось соціальне інвестування і бізнес вкладав  власні 

ресурси (матеріальні, технологічні, управлінські тощо) для реалізації соціальних 

програм, розроблених з урахуванням потреб різних соціальних категорій населення  

як власної, так і сусідніх громад.  І це буде запорукою того,  що органи місцевого 

самоврядування, школи, соціальна сфера, інфраструктура громади будуть 

розвиватися ще більшими темпами.  Тому  самі громади мають бути зацікавлені у 

проведенні таких форумів соціального партнерства, демонструючи готовність  

співпрацювати з тим, хто налаштований на продуктивну роботу, чесно веде бізнес 

та сплачує податки. Така зацікавленість здатна зробити громади  відкритими  для 

нових проектів та інвестицій як з боку зовнішніх інвесторів, так і для самих 

громадян, які будуть вкладати власну працю, інтелект і гроші, забезпечуючи 

спільними зусиллями кращі умови для життя і роботи та спроможність громади в 

цілому.  

Констатуючи той факт, що саме завдяки партнерству на рівні громади 

можна досягти бажаних результатів, зазначимо, що ці результати можуть стати 

реальними лише за умови послідовного дотримання базових принципів та 

технологічних кроків. Саме тому жодним чином не обмежуючи ініціативи жодного 
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з потенційних учасників таких форумів, на основі результатів проведеного 

дослідження команда проекту пропонує власну авторську методику 

інвестиційного форуму соціального партнерства, акцентуючи увагу на конкретних 

формах діяльності, орієнтованих на результат.  

 Отже, інвестиційний форум соціального партнерства на рівні громади - 

це платформа, майданчик для діалогу влади, бізнесу та громад, орієнтованого на 

об'єднання зусиль для успішного розвитку території.  І на даному етапі важливо 

зафіксувати, що такий діалог не обмежується досягненням певного показника і 

зовнішніх інвестицій. Його метою є формування, усвідомлення та наступне 

впровадження принципу системності соціального партнерства між місцевим 

бізнесом і громадою шляхом розробки стратегії соціального партнерства на рівні 

громад замість принципу фінансової підтримки окремих проектів, які спрямовані 

на короткостроковий вплив і не завжди забезпечують стійкість результатів. 

 Основними проблемами залучення інвестицій та налагодження 

соціального партнерства на рівні громад є: 

* на державному рівні: 

- відсутність єдиної системи преференцій як для іноземних так і місцевих 

інвесторів, яка б об’єднувала ряд фіскальних та адміністративних пільг для 

реалізації інвестиційних проектів за визначеними умовами; 

*  на обласному та районному рівні: 

- низька зацікавленість внутрішнього інвестора, відсутність дієвих механізмів 

стимулювання внутрішніх інвестицій на регіональному рівні; 

- недостатня система інформаційного забезпечення інвестиційної соціальної 

діяльності; 

- низький рівень розвитку соціального інвестування; 

* на місцевому рівні: 

- відсутність розроблених на підставі фахових досліджень інвестиційного 

потенціалу регіону конкретних бізнес-планів, соціально та економічно 

обґрунтованих проектів розвитку територіальних громад; 

- недостатній для компенсації наявних викликів (особливо в період кризи) 

рівень кадрового потенціалу органів місцевого самоврядування, задіяного в 

інвестиційних соціальних процесах на місцевому рівні. Хоча сьогодні вони 

демонструють готовність працювати та ініціативність, беручи на себе і велику 

відповідальність; 

* на рівні  громадської участі: 

- пасивність та низька відкритість до діалогу; 

- низький півень  готовності до навчання та перенавчання. 

Визначаючи основні складові технології інвестиційних форумів 

соціального партнерства на рівні громад, ми наголошуємо, що такі форуми 

мають стати постійно діючою платформою як для обговорення актуальних 

проблем розвитку громади з залученням власних ресурсів, так і одночасно – 
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платформою для створення, формування різноманітних і мобільних у своїх проявах 

партнерств, орієнтованих на вирішення конкретних завдань, у тому числі у сфері 

створення робочих місць та забезпечення гідних умов роботи і життя.  

При цьому не всі результати роботи форумів можуть бути виміряні 

конкретними цифрами і не всі результати можуть бути досяжними у короткій 

перспективі. Водночас, очікувані результати мають співвідноситись з завданнями, 

які кожна громада має ставити перед такими форумами. І хоча їх перелік 

залежатиме від особливостей громади – масштабу, наявного досвіду, 

проблематики, яка є актуальною на той чи інший період,  все ж  їх можна в 

узагальненому вигляді представити наступним чином: 

Завдання інвестиційних форумів соціального партнерства: 

1) укладання «Декларації соціального партнерства» - багатостороннього 

довгострокового рамкового документу, що визначає основні принципи партнерства 

місцевого бізнесу і територіальних громад з обов’язковою фіксацією позицій щодо 

створення робочих місць; 

2) обговорення наявної ситуації, ресурсів. актуальних проблем та визначення 

пріоритетів соціального розвитку в межах горизонту планування; 

3) розроблення середньострокових планів з реалізації соціальних проектів у 

співпраці із місцевою владою, бізнесом та інститутами громадянського 

суспільства; 

4) розроблення стратегічного плану соціального партнерства на рівні громади, 

спрямованого на довгострокову перспективу;  

5) подолання синдрому взаємної недовіри та формування на рівні громади 

мотивованого активу; 

6) відкриття перспектив внутрішнього інвестування та формування робочих 

груп з розроблення локальних проектів, орієнтованих на перспективу та  сталий 

розвиток громади; 

7) критичне оцінювання інвестиційних переваг і потреб території, на основі 

якого будуть визначені пріоритетні галузі  і ніші для інвестування, формулювання 

основних тез- запитів зовнішнього інвестування; 

8) бенчмаркінг і пошук зразків для наслідування (успішні проекти, які вже 

реалізували громади в Україні та за кордоном і які забезпечили створення нових 

робочих місць, зростання експорту, упровадження інноваційних технологій, що 

відкривають перспективи смарт-спеціалізації). 

9) поширення позитивного досвіду соціального партнерства на рівні громади, 

формування позитивної атмосфери співпраці, з подальшим інформуванням інших 

громад та широкого загалу  про інвестиційні можливості громади. 

Цільова аудиторія інвестиційних форумів соціального партнерства: посадові 

особи органів виконавчої влади та місцевих адміністрацій, депутати місцевих рад, 

працівники муніципальних установ і організацій, представники громадських 

організацій, місцевої бізнес-спільноти, науковці,  активна частина населення 
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громади. Для модерації мають бути залучені зовнішні консультанти з числа 

досвідчених експертів у сфері стратегічного планування. 

На всіх етапах важливою і необхідною умовою реалізації та досягнення 

результатів саме у сфері налагодження соціального партнерства є публічність 

заходів та суб’єктність самих громадян, системність роботи з консультування, 

врахування потреб і моніторингу. Тому можуть і повинні використовуватись: 

мапування, стратегічні сесії, конкретні соціологічні дослідження (опитування та 

фокус-групи), громадські слухання, «круглі столи» тощо.  Не лише місцева влада, а 

й бізнес мають бути зацікавлені у таких формах роботи, у дослідженнях. Більше 

того, місцева влада має бути зацікавленою стимулювати бізнес вивчати внутрішні 

ресурси громади. Жителі громади мають бути залучені до такого обговорення і до 

вивчення ситуації і вирішення завдань. Хоча сьогодні проведені дослідження 

показують як відсутність реальної мотивації до такої активності у більшості 

представників цільових груп, так і відсутність на рівні громад тих суб’єктів, які 

здатні були б зрушити цей процес. 

Отже, базовими принципами проведення інвестиційних форумів соціального 

партнерства мають бути:  

- залучення на всіх етапах підготовки, проведення та впровадження рішень  

максимально широкого кола учасників, що сприятиме формуванню відповідного 

рівня довіри на рівні громади (наприклад, сьогодні дієвим механізмом сьогодні 

вбачається  робота з вуличними та будинковими комітетами); 

- відкритість і публічність обговорення; 

-   систематичність, стала практика проведення  яка саме завдяки широкому 

переліку обговорюваних питань та форм роботи (як варіант: стартова-форма,  

кризова форма, форма широкого представництва або орієнтована на конкретний 

проєкт тощо) не дублюватиме громадські слухання, а дозволить залучати на 

кожному етапі роботи мотивоване коло учасників, постійно розширюючи його; 

- концентрацію на вивченні реальних поточних проблем громади з 

орієнтацією на пошук шляхів їх вирішення перш за все силами самої громади;  

- гнучкість і мобільність, які дозволяють зміну локації, поєднання форм 

роботи, кооперування громад, об'єднання зусиль навколо вирішення комплексних 

проблем. 

Рішення інвестиційних форумів соціального партнерства саме завдяки 

добровільній та активній участі всіх зацікавлених представників громади є 

обов’язковими не лише для влади, а для всіх учасників процесу, які лише разом 

можуть виступити суб’єктом перетворень, орієнтованих на підвищення 

інвестиційної привабливості громади та ефективного вирішення питання 

працевлаштування населення і у перспективі - забезпечення сталого розвитку 

громади. 

 Результатами проведення інвестиційних форумів соціального партнерства 

(ІФСП) можуть бути продукти різного рівня. Традиційні підходи найчастіше 
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обмежуються формуванням різноманітних інформаційних продуктів, які можуть 

бути поширені серед представників бізнесу та влади/самоврядування інших 

міст/територій  і можуть сприяти  просуванню конкретних проєктів чи об’єктів 

для інвестування. І такий результат є прийнятним і вже використовується 

громадами. Це можуть бути вже знайомі (проте поки недовикористані) 

інвестиційні профілі громад або ж інвестиційні карти регіону з детальною  

інформацією про конкретні громади (міста), наявні демографічні, інфраструктурні 

ресурси, об’єкти промислової нерухомості та вільні земельні ділянки, про вже 

розроблені перспективні проекти. І з точки зору пропонованої нами методики саме 

низький рівень залучення населення громад до процесу розроблення цих 

документів не дозволяє бачити в них основний і визначальний результат.  

Результатами/продуктами проведення форумів можуть бути і створені 

робочі групи по підготовці проектів та пропозицій, а також розроблені конкретні 

проєкти, спрямовані, наприклад, на підтримку окремих сфер, недофінансованих 

державою (медицини, культури, освіти, спорту тощо).  Проте найбільш значимим 

кінцевим продуктом проведення інвестиційних форумів соціального партнерства  

на рівні громад має стати система сформованих соціальних партнерств, 

орієнтованих на реальні потреби мешканців та спрямованих на покращення умов 

життя місцевого населення. Показники досягнення такого результату важко 

формалізувати, і вони можуть бути виражені як в укладанні певних документів 

(договорів, меморандумів, угод), так і у відкритті центрів, орієнтованих на 

підтримку малого та середнього бізнесу чи на надання соціальних послуг, або ж у 

інституалізації окремих проєктів, створенні робочих груп, розширенні числа 

вуличних комітетів чи громадських організацій, що працюють на рівні громади 

тощо.  

Важливим є те, що в результаті спільної роботи бізнес отримує кращі умови 

для роботи, збільшуючи обсяги, відрахування податків, забезпечуючи роботою 

місцеве населення, а громади в кінцевому виразі отримують додатковий ресурс як 

за рахунок збільшення надходжень та допомоги у реалізації проєктів для 

вирішення важливих соціальних проблем, так і за рахунок набуття нового досвіду, 

відчуття значимості кожного як члена громади та спільної відповідальності. І 

останні позиції, зрозуміло, є важко досяжними і важко вимірюваними. І все ж  в 

контексті проведених досліджень та отриманих результатів, які свідчать про 

актуальність роботи у даному напрямку, запропонуємо наступне бачення 

очікуваних результатів проведення інвестиційних форумів соціального 

партнерства  на рівні громад: 

- широке представництво громади на форумі; 

- налагоджений конструктивний діалог; 

- «карта ресурсів»; 

- розробки концепцій проєктів; 

- договори партнерства. 
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Зазначені результати лежать у площині пропонованої методики інвестиційних 

форумів соціального партнерства, оскільки ця методика вважає визначальним саме 

закладання механізмів діалогу населення, бізнесу з адміністрацією та 

самоврядуванням районів.  І актуальною є участь як окремих громадян та активу 

громадських організацій, так і органів самоорганізації населення (наприклад, 

вуличні та будинкові комітети), що знаходяться поки на етапі  становлення,  як 

зв’язуючої ланки, що забезпечує найширше на сьогоднішній момент 

представництво людей. Більше того, без вирішення питання активізації населення, 

яке сьогодні у більшості своїй демонструє відстороненість і пасивність, не маючи 

ні належної мотивації, ні досвіду участі у такій роботі, говорити про інші значимі 

кроки та результати взагалі не доводиться.  

   Кожен з очікуваних продуктів/результатів передбачає організацію на рівні 

громади системної діяльності, яка на принципах публічності та відкритості не 

лише формуватиме суб’єктність самих громадян, а й формуватиме новий рівень 

діалогу, взаємодії з владою.  

       1. Діяльність для продукту «широке представництво громади на 

форумі». 

Вважаємо таку діяльність особливо важливою і визначальною. По-перше, 

через наявний негативний досвід, коли значна підготовча робота, проведена 

фахівцями, не знаходила відгуку та зацікавленої підтримки у тих, кому вона була 

адресована. По-друге, через існуючі розходження у розумінні ситуації, 

застосованих методів роботи і навіть форм донесення інформації про заходи. І по-

третє, через існуючий рівень недовіри «всіх до всіх» і багаторічний досвід 

нереалізованих планів і стратегій, які розроблялись владою, що породжує 

скептицизм, пасивність  і  демотивує практично всіх учасників.  

      2. Діяльність для продукту «налагоджений конструктивний діалог»  

Якщо технологічно перший результат стосувався залучення представників 

цільових груп до участі у форумах, то досягнення такого результату як 

«налагоджений конструктивний діалог» вимагає від організаторів ще більших 

зусиль. І ці зусилля будуть стосуватись як змістовної частини обговорення, так і 

вибору прийнятної для всіх учасників форми спілкування та вибудови більш 

продуманої і ефективної стратегії донесення важливих месседжів, які б 

мотивували і працювали на досягнення порозуміння. 

Окрім формування месседжів, які закладені у тематику форумів, важливо 

також вивести обговорення на рівень реального діалогу. І це завдання, яке є 

актуальним для діяльності по кожному продукту, є чи не найважчим. Адже 

реальний рівень безробіття, незадовільні умови праці та низькі заробітні плати, 

необхідність працювати не за профілем, невдоволення високими податками та 

утисками при веденні бізнесу, «замкнутість» у просторі невеликого міста і 
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накопичені роками нарікання на владу, яку вважають винною у цьому4, з 

неминучістю перетворюють обговорення на озвучення проблем і виплеск 

негативних емоцій.  І навіть найменший поступ у зниженні рівня протистояння і 

напруги,  крок у бік  пошуку реальних причин і ресурсів можна вважати реальним 

результатом форуму. Адже лише на цій основі стануть можливими подальші кроки 

і результати.  

В якості попередніх кроків - на підготовчому етапі - доцільно проводити  

міні-тренінги «бліц громадянської освіти для дорослих» але обов’язково з 

запрошенням досвідчених, цікавих, переконливих тренерів. Такі кроки – це ще не 

сам форум, але робота на створення критичної маси учасників форуму та 

формування їх  готовності, вмотивованості для подальшого діалогу. 

 

Діяльність для продукту ««карта ресурсів»» 

Продукт цього рівня є результатом попередньої роботи, оскільки «виростає» зі 

сформованого раніше діалогу мотивованих і активних учасників. При цьому кожна 

громада може ставити завдання як широкого і масштабного аналізу власних 

ресурсів шляхом мапування, так і обговорення окремих секторів чи проблем, які 

можна вирішити власними силами і власними ресурсами. Оптимальним є аналіз  

альтернативних сценаріїв (як оптимістичних, так і песимістичних). Іноді такі 

сценарії доцільно буде представити спочатку як пропозиції від науковців, але з 

прикладами добрих місцевих практик, «точок зростання». успішних історій. Героїв 

таких історій  можна запрошувати в якості титульних спікерів паралельно із 

науковцями чи експертами.  

Аналіз, виконаний робочою групою для всіх територій проєкту, а також 

здійснене соціально-професійне мапування дозволяють констатувати наявність 

потенційних можливостей і «точок зростання» для кожної з визначених територій.  

Проте фокус-групові дослідження показують, що населення громад їх сьогодні не 

бачить і не вважає свої міста перспективними.  І завдання форумів – спрямувати 

обговорення на пошук таких точок, орієнтуючи в рамках форумів не лише на їх 

потенційну привабливість для зовнішніх інвесторів, а на можливості, які вони 

можуть відкрити для жителів даної громади.  

І основним акцентом, який має супроводжувати діяльність для даного 

продукту, є «самоаналіз»  людських ресурсів.  

 

Діяльність по продукту «розробки концепцій проєктів» 

Зазначимо, що залучення інвестицій передбачає підготовку якісних 

інвестиційних продуктів, які були б актуальні,  мали б унікальні конкурентні 

особливості та відповідали б існуючим вимогам роботи з інвесторами,  

                                                
4 Все  перелічене було озвучено представниками працездатного населення праценадлишкових територій в 

ході фокус-групових досліджень в рамках проєкту. 



 399 

І хоча в ході спільної роботи на інвестиційних форумах соціального 

партнерства громади можуть розробити для інвесторів необхідні документи щодо 

наявних можливостей конкретних громад або асоціації громад, наразі від таких 

форумів не очікується підготовка завершених проектів і пропозицій. Їх результатом  

буде залучення самих представників громад до процесу обговорення, а також 

постійна увага до врахування у таких проектах потреб і інтересів всіх членів 

громади. Крім того, пріоритетним завданням має бути формування пропозицій для 

«внутрішніх» інвесторів, пошук шляхів об'єднання зусиль влади, бізнесу та 

населення для вдосконалення  інфраструктури, створення умов для розвитку 

бізнесу  і, відповідно, створення нових робочих місць. , 

Широке обговорення і соціальний діалог здатні сформувати пріоритетні 

концепції проектів.  А детальне їх розроблення саме у вказаний спосіб є можливим 

виключно у разі долучення до такої роботи фахівців, місцевих та інших науковців.  

 

Діяльність по продукту «договори партнерства». 

Діяльність, спрямована на укладання договорів партнерства, насправді є 

логічним продовженням попередніх кроків і у контексті запропонованої методики 

має суттєве соціальне значення.  Адже вихід обговорення на рівень готовності 

домовлятися не лише закріплює навички ведення діалогу та демонструє зростання 

довіри до партнерів, а й фіксуватиме досягнення нової якості горизонтальних 

комунікацій у громаді і готовність працювати на перспективу.  Досягнуті 

домовленості між представниками бізнесу та самоврядуванням чи навіть кількома 

підприємцями чи громадськими організаціями щодо спільного вирішення 

актуальних для громади питань стануть основою більш тривалих і масштабних 

соціальних партнерств. І показником нового рівня розвитку громади.   

З певних міркувань таку діяльність можна виносити і за рамки 

інвестиційних форумів соціального партнерства, як певну постпроєктну діяльність. 

Хоча з нашої точки зору діяльність у напрямку пошуку потенційних партнерів 

всередині громади, обговорення спільних вигод від партнерства, можливих шляхів 

кооперації та залучення допомоги сусідів однозначно має бути підтримана 

місцевою владою – інформаційно, організаційно, юридично тощо. І її досвід (навіть 

якщо не всі домовленості втіляться в договори та реалізацію) варто 

використовувати для наслідування, мотивації, навчання.  

Говорячи про поширення позитивного досвіду, можна зазначити і такі 

продукти інвестиційних форумів соціального партнерства, які за межами 

конкретно визначеної активності (період підготовки та безпосередній час 

проведення форуму) опосередковано і системно також впливатимуть на 

формування відповідного соціального середовища та потенційних партнерств. Це 

діяльність  із розповсюдження інформації про форум та його результати/продукти. 

А формами роботи можуть бути підтримка заходів у соціальних мережах, 

поширення інформації про успішні практики через роздаткові матеріали або 
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репортажі місцевих ЗМІ, підготовку каталогів всіх напрацьованих ідей та проєктів, 

контактні листи тощо,   

І до такої діяльності можуть і повинні долучатись не лише активні 

представники цільових груп, а й наприклад, Департамент соціального захисту як 

зацікавлена сторона, узагальнюючи досвід у вигляді звітної  відеоконференціі під 

егідою департаменту або ж через організацію конкурсів. 

З набуттям певного досвіду спектр матеріалів може розширюватись, 

включаючи аналітичні матеріали, презентації та основні тези виступів учасників 

форуму, формулювання тематики для наступних інвестиційних форумів. 

  Як показує досвід великих міст, можна говорити і про певну інституалізацію 

продуктів інвестиційних форумів соціального партнерства. Адже таким продуктом  

може бути створення експертних центрів при закладах вищої освіти. Як приклад 

– створення Центру інноваційного розвитку як підрозділу Національного 

університету «Києво-Могилянська академія»5. Проведені нами дослідження 

показують суттєву роль закладів освіти та освітян у розвитку громад 

праценадлишкових територій – і як роботодавців, і як експертів, і як активної 

частини громад, що демонструють зразки соціальної відповідальності. Особливо це 

актуально для Глухова, Конотопа та Шостки, де є потужні ЗВО. У інших містах 

також є коледжі та училища, тому цю такий крок цілком можна реалізувати, 

посиливши роль ЗВО у розвитку громад.   

  Всі викладене вище позиції носять рекомендаційний характер і рівень та 

можливості їх використання визначатимуться особливостями кожної окремої 

громади. Водночас можна запропонувати проведення інвестиційних форумів 

соціального партнерства на рівні громад у 2 етапи. На першому етапі це можуть 

бути більш широкі зібрання з певною систематичністю, орієнтовані на залучення 

ширшого кола мотивованих учасників. І для цього етапу можна запропонувати 

тематику, пов’язану з визначенням найбільш актуальних проблем, мапуванням та 

стратегічним плануванням.  На другому етапі форуми будуть об’єднувати більш 

мотивованих учасників і вже можуть працювати посекційно над створенням 

тематичних проектних груп, файндрайзингом і обговоренням можливостей 

«поєднання» бюджетів, кооперації тощо.   

Виходячи з зазначеного, можна запропонувати наступну Тематику 

інвестиційних форумів соціального партнерства в громадах, сформовану, у т.ч. і на 

основі узагальнення результатів фокус-груп та стратегічних сесій у охоплених  

дослідженням ОТГ: 

1.  Визначення карти соціально-економічних проблем громади: 

                                                
5 Демократія: від теорії до практики, Підручник курсу. – С.. 211-212. – [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу:  
https://www.ifes.org/sites/default/files/ifes_ukraine_democracy_from_theory_to_practice_course_reader_v1_ukr.

pdf 
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 Обговорення найбільш гострих соціально-економічних проблем в громаді 

(з їх локалізацією, зазначенням причин виникнення і того, що вже зроблено для їх 

вирішення); 

 Оцінка ризиків, якщо проблеми не будуть вирішені; 

 Облік та більш глибокий аналіз наявних ресурсів, зокрема, щодо 

потенційних локацій, людського потенціалу, логістики та суміжного бізнесу в 

регіоні. 

2.  Формування стратегій соціального партнерства громади:  

 Обговорення пріоритетних напрямів партнерства за напрямами (охорона 

здоров’я, енергоефективність, розвиток соціальної інфраструктури, розвиток 

бізнес-середовища та підвищення активності громадян);  

 Громадський бюджет із пріоритетними напрямами за визначеними 

поточними пріоритетами стратегії громади;   

 Можливості розвитку локального бізнесу: від виробника до кінцевого 

споживача (переваги локальних виробників, шляхи залучення інвестицій у місцеве 

виробництво, потенційні ризики тощо); 

 Можливості та інструменти інвестування у навички та компетенції 

громадян  як  чинники розвитку громади. 

  3. Планування та розроблення соціальних проектів:   

 Стратегічні сесії із аналізом поточного стану, конкретизацією поточних 

пріоритетів, моніторингу актуальності визначених стратегій та цілеспрямованості 

руху по ним; 

 Шляхи скорочення міграційного відтоку працівників та перспективи 

створення нових робочих місць; 

 Місцева підтримка ініційованих громадою стартап-рухів (розроблення та 

презентація стартап-проєктів з попереднім навчанням)6 за визначеними поточними 

пріоритетами стратегії громади. 

  Власне, запропонована тематика є орієнтовною і може бути адаптованою 

до потреб і особливостей кожної окремої громади. Адже основним завдання 

форумів є не лише розроблення пакетів  пропозицій для потенційних інвесторів, а 

перш за все напрацювання навичок спільного аналізу і обговорення перспектив 

розвитку громади, ведення діалогу та здатності приходити до консенсусних рішень. 

Саме тому  акценти у пропонованій моделі інвестиційних форумів робляться саме 

на широке залучення громад, розвиток згуртованості, ініціативи та взаємної 

відповідальності.  

Такі кроки мають сприяти формуванню у всіх представників цільових груп  

необхідного рівня суб’єктності та соціальної відповідальності, які будуть 

супроводжувати всі етапи роботи по пошуку інвесторів та  покращенню ситуації  у 
                                                
6 Датально описано в [https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/43223/1/ 

Studentski_startapi.pdf] 
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сфері зайнятості населення: обговорювати чи виносити на обговорювання  дійсно 

актуальні для громади чи окремих її частин  питання, прораховувати рішення і 

ризики, враховувати яка буде вигода саме для цієї громади, що отримає бізнес від 

таких кроків-рішень, які напрями навчання варто започаткувати, які навички 

посилити тощо.   

З нашої точки зору, розроблена і частково (через суворі карантинні 

обмеження) апробована в ході реалізації проекту методика, орієнтована на 

розвиток соціального партнерства, пошук нових ніш для використання трудового 

потенціалу всередині територій, дозволить визначити шляхи залучення бізнесу, у 

т.ч. е-бізнесу та соціально-орієнтованого бізнесу, готового вкладати кошти не 

тільки в економічний, а й у соціальний розвиток територій. А це не лише 

сприятиме забезпеченню потреб бізнесу місцевими кваліфікованими кадрами, але й 

може бути реальним напрямком подальшого розвитку та функціонування 

започаткованих в ході реалізації проекту форумів та об’єднань всередині громад на 

засадах самоокупності або незалежності від бюджетного фінансування.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


