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Постановка проблеми. Новий характер комунікативної взаємодії 

органів публічної влади з громадськістю обумовлений новими 

інформаційними засобами, які... 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні аспекти 

вдосконалення цифровізації комунікативної взаємодії органи публічної влади 

були досліджені різними вітчизняними науковцями, серед яких ...  



Метою статті є …. 

Виклад основного матеріалу. Сучасний суспільний розвиток 

передбачає комунікацію, яка перетворює знання на інформацію, та має 

специфічні особливості, що характеризуються переміщенням чи 

перетворенням в інформаційні потоки ...  

Слід зазначити, що державне управління … реалізується за допомогою 

… (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Основні механізми реалізації державної політики у сфері фізичної 

культури і спорту.  

 

Організаційними основами досліджуваного механізму є насамперед … 

Висновки. Таким чином, сьогодні стає зрозумілим, що розвиток 

цифровізації комунікативної взаємодії пропонує нам дуже багато 

можливостей ... 
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Statement of the problem. The process of approximating Ukrainian legislation to 

European legislation is not limited to the adoption of legislation, … 

Analysis of recent research and publications. Publications regarding 

consideration of issues of interaction between NGO and other political actors … 



Task statement. The purpose of the article is to analyze the NGO participation in 

the implementation of state environmental policy with the use of EU public policy 

tools (on the example of our own grant project). 

Outline of the main material of the study. Analyzing the history of the EU and the 

interaction of NGO with EU institutions and other actors in regional politics, we can 

note that many studies focus ... 

Conclusions. Measures to ensure regions and territorial communities sustainability 

in Ukraine are fragmented and disordered. At the same time, NGO and their regional 

clusters are ... 
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