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4.1. Форми впровадження виконаних НДР – розділ монографії, наукові статті, 
тези наукових доповідей 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів полягає в аналізі механізму 
функціонування органів місцевого самоврядування в Франції, зокрема й аналізі 
правового регулювання та функціонування доступу до одержання електронних 
послуг громадянами через веб-ресурси органів місцевого самоврядування. 
Узагальнено сучасні теоретичні підходи щодо принципів, змісту та форм 
діяльності органів місцевого самоврядування в умовах впровадження процесу 
децентралізації, окремі її складові, типи та моделі здійснення. Робиться акцент 
на основних засадах функціонування децентралізації влади: муніципальній 
самостійності, взаємонезалежності самоврядних одиниць територіального 
поділу, розмежуванні повноважень та відповідальності між центральним, 
регіональним та місцевим управлінням, забезпеченні відкритості інформації 
про діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування, 
розширенні доступу до неї, підвищенні якості та доступності послуг для 
людини і громадянина, а також захисті прав та інтересів органів місцевого 
самоврядування.  

Зазначається, що розвиток е-урядування  у  Франції  бере  свій початок у 
січні 1998 р. з прийняттям «Програми дій з переходу Франції в інформаційне 
суспільство» (PAGSI). З метою  надання державній політиці відкритості і 
прозорості французький уряд разом із представниками місцевих громад і 
операторами мобільного зв’язку в  грудні 2016  р. запровадили низки програм, 
завданнями яких є спрощення  та  суміщення адміністративних інформаційних 
систем для цілеспрямованої узгодженої діяльності всіх органів державної влади 
та органів місцевого самоврядування, надання електронних державних послуг 
населенню, розвиток цифрового  суспільства та й покращення  мобільного 
покриття в сільській та гірській  місцевості. Втім, у  Франції  мобільні 
технології  використовуються  насамперед  для координації  діяльності 
екстрених служб, як система попередження та   інформування громадськості.   

На основі теоретичного аналізу законодавства та національних проектів 
е-врядування у Франції робиться висновок, що у  перспективі розбудови 
цифрової республіки першочергового значення набувають питання 
забезпечення цифрового  національного суверенітету, максимально повного 
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відкриття публічних даних,   захист прав Інтернет-користувачів, 
надання якісних цифрових послуг усім громадянам країни на різних рівнях 
територіального поділу. 

В Україні розвиток та поширення сучасних інформаційно-комунікаційних 
технологій створює нові можливості для забезпечення взаємодії та співпраці 
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадян і бізнесу, 
високоякісного обслуговування фізичних та юридичних осіб державою, у тому 
числі залучення громадян до проектування електронних послуг та отримання 
якісного зворотного зв’язку 
5. Не брала участі. 
6.  Не проводила 
7. Ні, не входжу. 
8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, дату та 
місце проведення). 

- Круглий стіл «Економіко-правові проблеми розвитку та сприяння 
господарській діяльності в сучасних умовах», 25 травня 2018 року, м. Харків 

- Круглий стіл «Правова наука та інноваційна діяльність в умовах 
євроінтеграційних процесів, 8 червня 2018 року, м. Харків 

- Круглий стіл «Розвиток підприємництва в Україні: безпека здійснення 
господарської діяльності», 14 грудня 2018 року, м. Харків 
9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та ін.) 
дати перелік надрукованих у 2018 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих 
аркушів. – 1,5 д.а. 

Стаття: 
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Тези: 
Гончаренко О.А. Правове регулювання доступу до одержання електронних 

послуг в Україні  / «Правова наука та інноваційна діяльність в умовах 
євроінтеграційних процесів»: Зб. матеріалів круглого столу., (м. Харків, 8 
червня 2018 р.). С. 44-52 ( 0,5 д.а.) 

Гончаренко О.А. Веб-ресурси органів місцевого самоврядування в Україні 
// Правовий розвиток державотворчих процесів в Україні: здобутки та виклики 
сьогодення: Тези доповідей науково-практичної конференції. – Х.: НДІ 
державного будівництва та місцевого самоврядування, 2018. – С. 73-76 (0,3 
д.а.). 

9.1. Вказати публікації, із зазначенням вихідних даних, у наукометричних 
базах даних Scopus, Web of Science. – Не має. 

9.2. Вказати публікації, із зазначенням вихідних даних, у інших 
наукометричних базах даних. 

Гончаренко О.А. Конституційно-правова модель місцевого управління у 
Франції // Державне будівництво та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. / 
редкол.: С. Г. Серьогіна та ін. – Х. : Право, 2018. – Вип. 35. - С. 213-227 (0,7 
д.а.) Index Copernicus, SIS, ResearchBib, РІНЦ, ScholarGoogle, IIJIF 
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10. Не брала участі. 
11. Не брала участі. 
12. Не брала участі. 
13.Не брала участі. 
14. Не була. 
15. Не отримувала. 
16. Не брала участі. 
17. Не приймала участі. 
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