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Актуальність теми дослідження 

 

 низька результативність системи державного 
управління, недостатня соціальна відповідальність 
влади, бізнесу і населення та ін. 

 Стратегію сталого розвитку «Україна-2020» 
визначено векторів руху для досягнення 
мети: сталий розвиток країни; безпека 
держави, бізнесу та громадян; 
відповідальність та соціальна справедливість.  
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Метою роботи є теоретичне обґрунтування та розробка практичних 

пропозицій щодо розвитку взаємодії держави та бізнес-структур в 

контексті підвищення рівня та якості життя населення України. 

Для досягнення мети були поставлені такі завдання: 

 

 уточнити змістовні характеристики і співвідношення понять "рівень життя", 
"спосіб життя" та "якість життя" з метою об'єктивізації умов, за яких 
здійснюється державно-управлінський процес; 

 оцінити результативність регуляторного впливу держави на рівень добробуту 
населення України; 

 проаналізувати сучасний стан розвитку соціально-відповідального бізнесу в 
Україні, визначити його особливості та форми взаємодії з органами публічної 
влади; 

 виявити об’єктивні чинники становлення і подальшого розвитку процесу 
оптимальної взаємодії органів влади та соціально-відповідального бізнесу в 
Україні; 

  обґрунтувати шляхи забезпечення оптимальної взаємодії бізнесу і влади як 
фактору підвищення рівня та якості життя населення та запропонувати 
практичні рекомендації щодо їх впровадження. 
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Об’єкт дослідження – процес 

формування взаємодії держави і бізнес-

структур, що впливає на рівень та якість 

життя суспільства внаслідок 

здійснюваних державно-управлінських 

впливів. 

 

Предмет дослідження – напрями 

розвитку взаємодії держави та бізнес-

структур в Україні. 



Про низьку результативність регуляторного 

впливу держави на рівень добробуту населення 

свідчить наступне: 

 диспропорції в розвитку окремих галузей та регіонів; 

  невідповідність темпів економічного зростання та 
доходів населення; 

 масштабна бідність, збагачення переважно заможних 
верств населення; 

  висока залежність добробуту малозабезпечених його 
верств від соціальних виплат і рівня трудових доходів і 
зайнятості; 

 використання моделі "дешевої робочої сили", наявність 
проблем з розвитком систем освіти і охорони здоров'я та 
зі збереженням купівельної спроможності поточних 
доходів і заощаджень.  



Задля підвищення рівня та якості 

життя населення необхідно 

вдосконалити механізм державного 

регулювання суспільних процесів, що 

передбачає перехід на інноваційно-

інвестиційну модель розвитку 

національної економіки, посилення 

державної підтримки її реального 

сектора.  



Мотиви благодійності в Одеській області 

 
 розуміння необхідності допомоги нужденним  - 90,63 % 

 моральне задоволення - 50,00 % 

 популяризація та реклама бізнесу - 18,75 % 

 позитивний вплив благодійності на фін.результати -

12,50% 

 полегшення контактів з владою - 6,25 % 

 вимоги чиновництва - 3,13 % 

 самовдоволення статусом благодійника - 3,13 %  



Фактори стримування благодійної 

діяльності в Одеській області 

 гарантії цільового використання допомоги - 49,15 % 

 незадовільний фінансовий стан підприємства - 32,37 % 

 недосконале законодавство - 27,12 % 

 безініціативність громадян - 13,56 % 

  корумпованість влади -8,47 % 

 безвідповідальність причетних до розподілу допомоги -
6,78 % 

 непрофесійність причетних до розподілу допомоги - 3,39 

 тиск і примус до благодійності з боку влади - 3,39 % 

 статус підлеглого (правила субординації) 1,69 % 

 нічого - 1,69 % 



Проблеми щодо запровадження дієвих 

форм взаємодії бізнесу і влади в Україні  

 відсутність скоординованої і скоригованої 

політики таких відносин, недосконалість 

законодавчої бази;  

 відсутність належної пропаганди позитивних 

прикладів співпраці влади і бізнесу;  

 низький рівень соціальної відповідальності 

бізнесу; 

  рівень соціальної та політичної структуризації 

населення, політичної активності громадян. 



Механізм взаємодії держави і 

бізнес-структур  

 Соціальний капітал 

Механізми  державного управління: 

правовий, регулювання,організаційно-функціональний 

  

Зворотний вплив 

   

Зворотний вплив 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

Прямий вплив 

Органи державного 

управління: 

макро- 

мезо- 

мікрорівня 

 

Держава 

Громадські 

наглядові 

ради 

        макро- 

        мезо- 

        мікрорівня 

 

 

Комунікаційний менеджмент 

в державному управлінні  

Прямий вплив 

Оцінка якості 

взаємодії держави 

та бізнесу 

Бізнес 



Механізм взаємодії держави та бізнес-

структур включає такі системи-

процеси: 
 

 комунікацій і публічного прийняття управлінських 

рішень в системі «бізнес-держава»; 

 забезпечення процесу формування позитивного 

соціального капіталу; 

 запобігання утворенню негативного соціального 

капіталу; 

 саморозвитку і самовдосконалення; 

 оцінки якості державного управління. 



 

 

Проект 

 

ПРОГРАМА 

РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА  

В КОМІНТЕРНВСЬКОМУ РАЙОНІ У 2015-2020 РОКАХ 

1. Паспорт Програми 

1.Ініціатор розроблення Програми Комінтернівська районна рада 

 2Відповідальні виконавці Програми Державні партнери   

3. Учасники Програми Державні та приватні партнери   

 4 Термін реалізації Програми 2015-2020 роки   

5Перелік  джерел фінансування програми місцевий бюджет, кошти 

державних цільових фондів, кошти підприємств та організацій в т.ч. 

фінансових установ, фізичних осіб, включаючи суб’єктів іноземних держав 

та міжнародних фінансових установ, кредитні ресурси вітчизняних та 

іноземних фінансових організацій 

 



Научно-практическая конференция с 

международным участием  

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ»  

 Тема доклада  

"АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ 

РОЗВИТКУ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВИ 

І БІЗНЕС-СТРУКТУР ЯК МЕТОДУ 

ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ТА ЯКОСТІ 

ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ" 
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Дякуємо за увагу. 

 


