
 

 

Інформація до проекту (для подальшої публікації) 

Секція: Правові, філософські, історичні та політологічні аспекти державотворення; захист 

свободи і національної безпеки України та її громадян на шляху євроінтеграції 

 

Назва проекту: Громадянська активність з перспективи децентралізації: досвід Вишеградської 

групи та механізми впровадження в Україні. 

Тип роботи:  наукова робота  

Організація-виконавець: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет  імені Василя 

Стефаника» 

 

АВТОРИ ПРОЕКТУ: 

 

Керівник проекту (П.І.Б.) Голуб’як Наталія Романівна 

Науковий ступінь: кандидат політичних наук; вчене звання_______________-_________ 

 

Місце основної роботи ДВНЗ «Прикарпатський національний університет  імені Василя 

Стефаника» 

 

Проект розглянуто й погоджено рішенням науково-технічної  ради ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет  імені Василя Стефаника»   від «5» вересня 2019 р., протокол № 6. 

 

Інші автори проекту  

1. Марчук Наталія Василівна - виконавець проекту, кандидат політичних наук 

2. Мадрига Тетяна Богданівна – кандидат політичних наук 

3. Кобець Юлія Василівна – кандидат політичних наук 

4. Жекало Ганна Іванівна – кандидат політичних наук 

5. Бойчук Орест Ігорович – аспірант 

 

Пропоновані терміни виконання проекту (до 36 місяців) з 01.01.2020 по 31.12.2022 

Орієнтовний обсяг фінансування проекту:  1880,000 тис. грн., зокрема на 1-й рiк 500,000 тис. 

грн., на 2-й рiк 630,000 тис. грн., на 3-й рiк 750,000 тис. грн 

 

1. АНОТАЦІЯ (до 5 рядків)  
В процесі реалізації проекту автори розроблятимуть моделі формування активної громадянської позиції 

в контексті здійснення реформи децентралізації в Україні. Планується аналіз досвіду країн Вишеградської 

групи, які успішно здійснили реформу місцевого самоврядування, розвинули механізми  громадянської 

участі, з метою подальшої адаптації в українських умовах. Кінцеві продукти проекту спрямовані на 

широкий спектр від об’єднаних територіальних громад і їх мешканців до органів влади. 

 

2. ПРОБЛЕМАТИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇЇ АКТУАЛЬНІСТЬ (до 10 рядків) 
Дослідження механізмів громадянської активності в посткомуністичних країнах передбачає створення 

алгоритму поглибленої співпраці місцевого самоврядування та інститутів громадянського суспільства, 

розширення можливостей для безпосереднього залучення громадян до політичного процесу в Україні. 

Використання інноваційних підходів дозволить переглянути монологічну взаємодію влади та суспільства, 

актуалізувати громадянське виховання та політичну компетентність, стимулювати індивідуальні та 

колективні форми громадянської активності, модернізувати процес прийняття рішень на основі 

рівноправності всіх зацікавлених осіб. 
Об’єкт наукової роботи – соціальна практика громадянського суспільства. 

Предметом наукової роботи є форми та механізми громадянської активності на місцевому рівні в Україні 

та перспективи подальшого їх реформування на основі досвіду країн Вишеградської групи. 

 

3. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ (до 10 рядків) 
Мета проекту полягає в розробці теоретичних та практичних механізмів удосконалення громадянської 

активності в умовах здійснення децентралізації в Україні. Завдання проекту:1) сформувати теоретичні  




