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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

          Актуальніcть теми доcлідження. Дослідження соціальних процесів виступає 

нагальним завданням соціально-філософських розвідок, тому актуальним є 

з’ясування людиновимірного дискурсу територіальної спільноти, сутнісних 

характеристик та перспектив змін в функціонуванні територіальних громад в світі 

та сучасній Україні. Будь-яке суспільство складається з різноманітних соціальних 

спільнот - історично сформованих, функціонально обумовлених об'єднань людей. 

Підґрунтям об'єднання в первую чергу стають: територія і створювані та визнані 

членами спільноти цінності матеріальної та духовної культури. Актуальність 

вивчення територіальних спільнот полягає в тому, що територіальна громада 

поряд з іншими об’єднаннями (етнічними, соціо-гендерними, професійними, 

конфесійними, спортивними та іншими) посідає одне з головних місць в 

соціальній структурі будь-якого суспільства. Розвиток соціуму неможливий без 

урахування особливостей функціонування територіальної громади, яка 

складається і існує як відносно замкнуте, відокремлене в соціальному просторі 

територіальне утворення, де діють свої культурні цінності та традиції, формується 

певний образ життя та певний тип відносин між людьми. Актуальність 

дослідження обумовлена також тим, що територіальна громада є транслятором 

інтересів спільноти в межах певної території і спрямована на реалізацію певної 

сукупності функцій, що забезпечують певний рівень матеріального та духовного 

середовища. Актуальність пропонованого дослідження обумовлена відсутністю 

узагальнюючих уявлень про феномен територіальної громади, засиллям в 

спеціальній літературі галузевих, однобічних характеристик щодо сутності та 

особливостей функціонування територіальної спільності.  

        Територіальна громада є загальнолюдським феноменом, що виникає разом з 

людиною і забезпечує її існування та розвиток. Проблема територіальної громади 

торкається повсякденної життєдіяльності кожного її мешканця і слушним є 

висвітлення ролі та функцій цього соціального утворення в функціонуванні 

суспільства. Процеси децентралізації обумовлюють значну увагу до змін в місії 

територіальної громади, в її структурі та змістовному наповненні щодо 

регулювання суспільних відносин. Модернізація соціального простору передбачає 

переформатування його складових, осучаснення принципів функціонування та 

переліку соціальних послуг, що надаються мешканцям територіальних громад. 

Важливим в цьому аспекті виступає осмислення світового та українського досвіду 

в організації територіальної громади. Філософське осмислення феномена 

територіальної громади слугує становленню нових філософських дискурсів, більш 

змістовному розумінню нагальних проблем територіального облаштування 

громад. Незважаючи на велику кількість галузевих досліджень, проблема 

територіальної громади не вивчалася комплексно, цілісно, що обумовило 

фрагментарність та розпорошеність уявлень про цей феномен. Проблема 

оптимального облаштування територіальної громади в сучасному, швидко 

змінюваному соціумі, і оптимізація взаємин з центральною владою та іншими 

соціальними суб’єктами заради створення умов для повноцінної життєдіяльності 

людини є гостроактуальною та вимагає теоретичної концептуалізації. Соціально-

філософський аналіз феномена територіальної громади потребує всебічного 
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вивчення її мисленнєвих моделей, що сприятиме вдосконаленню соціальних 

практик щодо її організації та розвитку. Рефлексія соціально-філософських 

вимірів феномена територіальної громади як модернізованого інституту 

традиційної світової та української культури представляється актуальною та 

своєчасною в філософських розмислах сьогодення. 

           Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота 

виконана відповідно до науково-дослідної теми: «Соціально-філософська 

концептуалізація особливостей розвитку сучасного соціуму», номер державної 

реєстрації – 0116U004847 (січень 2016 – грудень 2020) та планів науково-

дослідної роботи кафедри соціальної філософії та управління Запорізького 

національного університету. 

             Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є соціально-

філософське осмислення територіальної громади. Основна увага в процесі 

дослідження була зосереджена на розв’язанні таких завдань: 

– з’ясувати стан наукового опрацювання проблеми територіальної 

громади у  суспільствознавчій думці; 

– визначити специфіку  соціально-філософського аналізу феномена 

територіальної громади;  

– експлікувати сутність та ґенезу територіальної громади як 

соціокультурного явища; 

– розглянути людиновимірну спрямованість функціонального буття 

територіальної громади; 

– дослідити проблемне поле соціального буття територіальної громади в 

сучасній Україні; 

– визначити детермінанти оптимізації функціонування територіальної 

громади в умовах децентралізації влади в українському суспільстві. 

Об’єктом дослідження є теоретичні моделі територіальної громади як 

суспільного явища. 

Предмет дослідження – соціально-філософські виміри територіальної 

громади та детермінанти оптимізації її функціонування.  

Методологічні основи дослідження ґрунтуються на принципах 

об’єктивності, єдності логічного та історичного, соціальної теорії і практики, 

розвитку і єдності світу, системності та самоорганізації. 

У роботі в рамках соціокультурної парадигми використані такі підходи: 

– історико-генетичний – дослідження генези територіальної громади як 

соціокультурного явища; 

– cиcтемний – територіальна громада аналізується як складова соціальності, 

що містить поєднані певною внутрішньою логікою елементи; 

– аксіологічний - вивчення ціннісних аспектів буття територіальної громади, 

її людиновимірності; 

– синергетичний - аналіз розвитку територіальної громади  як нелінійного 

та багатоваріантного процесу, що протікає в різноманітних соціокультурних 

системах;  

– компаративний – буття територіальної громади порівнюється щодо 

властивої їй специфіки в різних соціокультурних системах. 
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Джерельну базу дослідження складає сукупність філософських і 

cоціогуманітарних текстів, соціологічні, юридичні, історичні а також 

міждисциплінарні теоретичні ресурси, присвячені осмисленню проблеми 

територіальної громади.. 

Наукова новизна дисертаційного дослідження обумовлена тим, що 

територіальна громада має значення важливого чинника повноцінного 

функціонування соціуму; разом із тим, дана тема не була висвітленою в аспекті 

соціально-філософських вимірів територіальної громади. 

Наукова новизна розкривається у таких положеннях, які виносяться на 

захист: 

Уперше: 

– запропоновано структурно-аналітичну модель концепту «територіальна 

громада» як монади виникнення, функціонування, розвитку соціуму та 

територіального виокремлення в його структурі певних соціокультурних ареалів;  

– визначено поняття «територіальна громада» як соціально-філософську 

категорію, що позначає відносно стійку, соціально-історично обумовлену, 

засновану на просторових, матеріальних та духовних принципах спільність людей, 

що характеризується автономністю, певним соціокультурним потенціалом та 

соціальним капіталом. Це обумовлює залучення концепту «територіальна 

громада» в систему сучасного соціально-філософського знання;  

– обґрунтовується інтегроване розуміння феномена територіальної 

громади  як необхідного компонента методологічного комплексу дослідження 

сучасного соціуму, його складових та тенденцій розвитку. 

Уточнено: 

– розуміння сутнісних рис територіальної громади, якими виступають: 

певна територія з чітко визначеними адміністративними межами; спільнота людей, 

що перебувають на цій території; інфраструктура та виробничі цикли 

життєдіяльності громади; інтереси, традиції, культурні особливості публічного та 

приватного життя мешканців громади, що їх об’єднують; 

– уявлення про осмислення територіальної громади в філософській, 

інтелектуальній традиції, яке пройшло такі етапи як латентний,  галузево-описовий 

та понятійний, становлення якого ще відбувається; 

– уявлення про ґенезу територіальної громади, основними сходинками якої є 

територіальна громада Давнього світу, епохи Середньовіччя, Нового часу та 

Ринково-модерної епохи; 

– уявлення про основні тенденції розвитку територіальної громади, якими є: 

- поглиблення їх автономності, самодостатності та суб’єктності в умовах 

розгортання процесів децентралізації; збереження та збагачення культурної та 

природної самобутності територіальних громад; ускладнення та технологізація 

всіх сфер життєдіяльності громади в цілому та її мешканців зокрема; перманентне 

системне оновлення екзистенції територіальних громад; зростання  масштабів між 

громадівської територіальної міграції.  

 Набули подальшого розвитку: 

- уявлення про людиновимірні напрями діяльності територіальної громади, які 

спрямовані на створення соціального простору, принадного для повноцінного 
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людського життя, на зростання масштабів свободи людини у контексті реалізації 

нею своїх сутнісних сил; на досягнення високого рівня соціальних стандартів 

життя щодо матеріально-фінансового забезпечення, тривалості життя, можливості 

отримати якісну освіту, медичне обслуговування, «сродну працю» та 

високотехнологічну соціальну інфраструктуру (житло, безпека, зв’язок, транспорт, 

дороги, соціальний захист тощо), духовне наповнення публічного та 

індивідуального життя мешканців територіальних громад;  

- уявлення щодо людиновимірного спрямування функціонального буття 

територіальної громади, головними вимірами якого є: створення  умов для 

повноцінної життєдіяльності для мешканців територіальної громади та реалізації 

ними власних життєвих стратегій та творчих задумів; збереження цілісності, 

досягнення спроможності громади, згуртованості мешканців, соціально-

культурної самості та збереження традицій громади;  

- розуміння проблемного поля соціального буття територіальної громади в 

сучасній Україні, а саме: відсутність досвіду в упорядкуванні життєдіяльності 

громади в умовах децентралізації і пандемії короновірусу; уповільнення темпів 

створення об'єднаних територіальних громад; гальмування об’єднання з боку 

багатьох громад та їх очільників; несистемність методологічних засад щодо 

впровадження нових обріїв територіальних громад в Україні; 

- уявлення про детермінанти оптимізації функціонування територіальної громади в 

умовах децентралізації влади в українському суспільстві, які . можна віднести до 

двох напрямів: - етатистського, що включає законотворчу, організаційну, правову, 

економічну складові, які убезпечують розробку актуальних нормативних актів та 

практику урегулювання різних сторін функціонування територіальної громади; - 

громадянського, що утримує баланс між інтересами та запитами державної 

центральної влади та місцевим самоврядуванням у форматі територіальної 

громади та її громадських утворень.  

Теоретичне і практичне значення одержаних результатів зумовлене 

тісним зв'язком із необхідністю осмислення такого елемента соціальності як 

територіальна громада. Дослідження робить внесок у розуміння соціального 

призначення територіальної громади, чинників оптимізації її облаштування  та 

подальшого соціально-конструктивного розвитку. Результати досліджень 

формують методологічну базу для подальшої розробки соціально-філософських 

проблем, пов'язаних із модернізацією соціального простору в Україні та її 

позиціонуванням у міжнародному середовищі. Наукові результати роботи можуть 

бути використані у процесі наукової розробки соціально-філософських аспектів 

феномена територіальної громади та стратегії її вдосконалення, для вирішення 

гострих проблем соціального буття людини та соціуму. 

 Результати роботи можуть бути використані для поглиблення змісту і 

поліпшення практичної cпрямованоcті таких нормативних навчальних курсів, як 

«Філософія», "Політологія", «Соціологія»; при розробці cпецкурcів для cтудентів 

із проблем соціальної філософії, політології та соціології; для пошуку соціально-

конструктивних форм буття територіальної громади з урахуванням сучасних 

національно-цивілізаційних змін. 
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Оcобиcтий внеcок здобувача. Дисертація є одноосібно виконаною роботою, 

в якій дисертантом особисто розглянуті існуючі у суспільствознавчій думці 

підходи до визначення концепту "територіальна громада", розроблено теоретико-

методологічні засади аналізу територіальної громади, визначено її сутність, 

функції, ціннісні орієнтації, людиновимірну спрямованість, проаналізовано 

актуальні проблеми реформування територіальної громади в Україні. 

Апробація результатів дисертації. Дисертаційне дослідження 

обговорювалось на кафедрі соціальної філософії та управління Запорізького 

національного університету, на проблемних семінарах аспірантів та докторантів 

кафедри соціальної філософії та управління Запорізького національного 

університету. Принципові ідеї, теоретичні положення було викладено на таких 

конференціях: ІХ університетській науково-практичній конференції 

«Молода наука – 2016» (Запоріжжя, 12-14 квітня 2016 р.); Всеукраїнській науково-

практичній конференції "Проблеми управління економічним потенціалом регіонів: 

(Запоріжжя, 2 листопада 2017 р.); Х університетській науково-практичній 

конференції «Молода наука – 2017» (Запоріжжя, 12-14 квітня 2017 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Соціальне прогнозування та 

проектування майбутнього країни в умовах глобальних конфліктів» (Запоріжжя, 

24 березня 2017 р.); Міжнародній науково-практичній конференції "Cуcпільcтво, 

релігія, культура, наука, техніка, освіта, економіка в умовах новітніх глобальних 

викликів для України і Польщі" (Запоріжжя, 21–23 вересня 2017 р.); 

Всеукраїнській науково-практичній конференції "Проблеми управління 

економічним потенціалом регіонів» (Запоріжжя, 6 листопада 2018 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Соціальне прогнозування та 

проектування майбутнього країни: технології миротворення» (21 лютого 2020 

року, м. Запоріжжя).  

Публікації за темою дисертації. Основний зміст дисертації опубліковано у 

12 наукових працях, серед яких 5 статей – у спеціалізованих фахових виданнях, що 

включені до міжнародних наукометричних баз. Всі праці написані без співавторів. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з анотацій, із 

вcтупу, трьох розділів, шести підрозділів, висновків, переліку використаних 

джерел та додатків. Загальний обсяг дисертації 189 сторінок, з них 162 cторінки 

основного тексту. Список використаних джерел становить 24 сторінки і налічує 

244 найменувань, з них іноземними мовами 12. Додатки – 3 сторінки. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У «Вступі» обґрунтовано актуальність теми дослідження, розкрито зв'язок 

роботи із науковими програмами і планами, визначено об’єкт, предмет, мету і 

завдання дослідження, його теоретико-методологічну основу, розкрито наукову 

новизну, науково-теоретичне і практичне значення одержаних результатів, 

охарактеризовано особистий внесок здобувача й апробацію результатів 

дослідження.  

У першому розділі – «ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ 

ВИВЧЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНОГО 
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ЯВИЩА» – аналізується стан наукової розробки досліджуваної теми та 

розкриваються вихідні теоретичні принципи соціально-філософського аналізу 

територіальної громади. Він складається з двох підрозділів. 

У підрозділі 1.1. – «Віддзеркалення проблеми територіальної громади як 

соціокультурного феномену в сучасній суспільствознавчій науці» аналізується 

стан наукової розробки досліджуваної теми. Дисертант розглядає експлікацію 

соціокультурного змісту поняття «територіальна громада» у філософській, 

інтелектуальної традиції.  

Дисертант зазначає, що в історії філософської традиції залежність 

світоглядних орієнтацій людини, зміст та спрямованість її практичної активності 

від території проживання відзначалася ще в працях Платона, Аристотеля, 

Августина Аврелія, Ш. Монтеск'є, Г. Сковороди, С Соловйова, В. Ключевського, 

Л. Мечникова. На сучасному етапі певні аспекти проблеми територіальної громади 

були розглянуті у філософських дослідженнях Т. Шубіної («Територіальна 

спільнота: інституалізація та концептуалізація поняття»), Т. Котельникової 

(«Соціокультурні цінності територіальних громад у функціонуванні сучасного 

китайського суспільства»). Важливим внеском до досліджуваної проблеми є 

наукові розвідки таких філософів-дослідників як М. Лепський («Феномен 

палімпсестності міста»),  Р. Олексенко, Л. Афанасьєва («Партисипативна модель 

демократії в контексті картування громад міського соціокультурного простору»),  

О. Повзло («Філософські аспекти  державного управління»), М. Цюрупа 

(«Мереживо громад громадянського суспільства: компаративний аналіз 

актуальних позицій» та інші. Проблема територіальної громади знайшла 

відображення і в наукових розвідках закордонних авторів. Так, в книзі дослідників 

Дж. Буковскі, С. П’ятоні та М. Смирла «Між європеїзацією та місцевими 

товариствами: простір для територіального управління" розглядаються проблеми 

загального та особливого у функціонування територіальної громади. Проблемі 

різноманіття ідентичностей в територіальних громадах  Європейського 

Співтовариства присвячена робота Г. Маркса «Територіальні ідентичності в 

Європейському Союзі». Дисертантом підкреслено, що у літературі домінував 

економічний, юридичний, історичний, політологічний, управлінський підходи до 

вивчення функціонування та господарської і соціокультурної діяльності 

територіальної громади та її розвитку. Для вивчення територіальної громади в 

наукових розвідках характерна галузева однобічність та бачення проблеми через 

вузько професійну парадигму. Брак соціально-філософських досліджень 

територіальної громади зумовлює необхідність теоретичного аналізу зазначеної 

теми з урахуванням сучасних соціальних реалій. 

У підрозділі 1.2. «Специфіка соціально-філософського аналізу 

територіальної громади» охарактеризовані методологічні підходи та принципи 

осмислення територіальної громади. Обраний науковий методологічний комплекс 

спрямований на осягнення сутності досліджуваного феномена, на висвітлення 

змістовних, людиновимірних, функціональних засад об'єкта пізнання. На думку 

дисертанта, найбільш плідним при дослідженні територіальної громади буде 

застосування таких підходів, як історико-генетичний, системний, аксіологічний, 

синергетичний, компаративний. Автор звертає увагу, що специфікою соціально-

https://www.dissercat.com/content/sotsiokulturnye-tsennosti-territorialnykh-obshchin-v-funktsionirovanii-sovremennogo-kitaisko
https://www.dissercat.com/content/sotsiokulturnye-tsennosti-territorialnykh-obshchin-v-funktsionirovanii-sovremennogo-kitaisko
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філософського пізнання завжди є прагнення вийти за межі фрагментарної 

реальності і знайти фундаментальне підґрунтя та засади буття людини та її 

спільнот. Виходячи з цього, соціально-філософська рефлексія феномена 

територіальної громади базується на виокремленні трьох парадигмальних сторін – 

онтологічної, гносеологічної, аксіологічної, що передбачає дослідження 

функціонування територіальної громади у взаємозв’язку з державою, 

суспільством. Обґрунтовується думка, що концепти «суспільство», «держава», 

«децентралізація» сприяють осягненню сутнісних характеристик територіальної 

громади. Філософська рефлексія територіальної громади спрямована на 

визначення соціально-конструктивних принципів її облаштування в сучасному 

соціумі, на з’ясування в світі мудрості та «царині софійності» людиновимірних 

взаємин цілого (держави) та окремого (територіальна громада). 

У другому розділі – «ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА ЯК СКЛАДОВА 

ЛЮДСЬКОГО БУТТЯ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ» – дається аналіз 

генези, сутності, функцій та людиновимірних аспектів територіальної громади, 

з’ясовується логіка концептуальної еволюції моделей самоврядування в 

територіальній спільноті. 

У підрозділі 2.1. « Сутність та генеза територіальної громади як 

соціокультурного явища» автором виокремлюються основні етапи становлення 

територіальної громади, окреслюється семантичне поле понятійної конструкції 

«територіальна громада», з’ясовується її складові та логіка функціонування. 

Дається аналіз існуючих визначень територіальної громади в науковій літературі. 

Автор звертає увагу на відмінність розгляду територіальної громади в соціально-

філософському форматі, підкреслюючи людиновимірність філософських 

розмислів щодо цього феномена. Дається аналіз територіальної громади як 

системи і виокремлюються її основні елементи. Дисертант обґрунтовує думку, що 

територіальна громада – це соціально-філoсoфська категoрія, що позначає стійку, 

історично та соціально обумовлену, засновану на просторових, економічних, 

культурних, етнічних, соціальних, політичних, моральних та інших принципах 

спільність людей, що характеризується самодостатністю, автономністю, володіє 

певним соціокультурним потенціалом та соціальним капіталом. Дисертант 

зазначає, що в еволюції територіальної громади лежить протиріччя між, з одного 

боку, прагненням зберегти цілісність, певний рівень замкнутості, автономності, 

відокремленого виробничого циклу та, з другого боку, залученням у зовнішній 

соціальний простір через широкий спектр зв'язків з іншими соціальними 

суб'єктами. Підкреслюється, що територіальна громада - це монада соціальності, 

розвиток якої є підґрунтям розвитку суспільства в цілому. 

У підрозділі 2.2. – «Людиновимірна спрямованість соціального буття 

територіальної громади» – зазначається, що здійснення людиновимірних 

напрямів діяльності територіальної громади передбачає створення соціального 

простору, принадного для повноцінного людського життя і спрямованого на 

зростання масштабів свободи людини у контексті реалізації нею своїх сутнісних 

сил. Показниками «людяності» діяльності і розвитку територіальної громади, на 

думку автора, є досягнення соціальних стандартів життя, відповідних рівню 

розвинених країн щодо матеріально-фінансового забезпечення, тривалості життя, 
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можливості отримати якісну освіту та медичне обслуговування, знайти «сродну 

працю» та високотехнологічну соціальну інфраструктуру, духовне наповнення 

публічного та індивідуального життя мешканців територіальної громади. 

Дисертант аналізує проблему співвідношення функцій держави та територіальної 

громади через діалектику загального й особливого. Автор підкреслює, що сучасна 

територіальна громада виконує як традиційні, так і нові соціально-економічні та 

духовно-політичні функції. Однією з головних виступає подолання, деякою мірою, 

відчуження людини від впливу агресивного глобального навколишнього оточення. 

Територіальна громада виступає певним соціальним притулком, де людина 

отримує можливість використовувати переваги соціальної інфраструктури, 

географічного розташування, природного оточення і де людина відчуває почуття 

солідарності, гордості за причетність до спільноти цієї території. В територіальній 

громаді людина має можливість додати свої зусилля до спільних дій, що ведуть до 

зростання спроможності та ефективності життєдіяльності територіальної громади. 

Третій розділ – «УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ СОЦІАЛЬНОГО БУТТЯ 

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ» – присвячений висвітленню «больових точок» 

в функціонуванні територіальної громади та з’ясуванню детермінантів оптимізації 

її подальшого розвитку. 

Підрозділ 3.1. – «Проблемне поле соціального буття територіальної 

громади в сучасній Україні» – присвячений аналізу проблем функціонування 

територіальної громади в сучасному українському суспільстві з урахуванням 

світових тенденцій в цій сфері. Автор підкреслює, що проблеми функціонування 

територіальних громад обумовлені такими чинниками, як урбанізація; трудова 

міграція; скорочення чисельності населення територіальних громад та їх 

зникнення через закриття підприємств і інфраструктурних закладів; правова та 

організаційна непослідовність та неузгодженість в проведенні територіальної 

реформи. Автор підкреслює, що для еміграційних потоків з України характерно 

заробітчанство —територіальне переміщення працездатних осіб з метою 

працевлаштування на певний термін для заробітків, що знекровлю  прикордонні 

територіальні громади, особливо сільські.  Дисертантом зазначається, що 

проблемне поле соціального буття територіальної громади в сучасній Україні 

містить такі складові як уповільнення темпів створення об'єднаних територіальних 

громад; гальмування об’єднання з боку багатьох громад та їх очільників; певна 

правова невизначеність засад та організаційна непослідовність щодо нового 

адміністративно-територіального устрою України.  
У підрозділі 3.2. – «Детермінанти оптимізації функціонування 

територіальної громади в умовах децентралізації влади в українському 

суспільстві» – обґрунтовується думка, що детермінанти оптимізації розвитку 

територіальної громади України можна віднести до двох напрямів: - 

етатистського, що включає законотворчу, організаційну, правову, економічну 

складові та громадянського, що утримує баланс між інтересами та запитами 

державного та суспільного блоками соціуму, які забезпечують відповідні рівні 

гармонізації територіальних громад. Підкреслюється, що важливим чинником 

оптимізації функціонування та розвитку територіальної громади є використання 

сучасних інноваційних методів регулювання процесів життєдіяльності 
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територіальної громади,  залучення здобутків передового світового досвіду щодо 

місцевого облаштування з метою удосконалення життя членів територіальної 

громади на теренах України. Дисертант підкреслює, що оптимізації 

функціонування та розвитку територіальної громади сприятиме: - знаходження 

кожною територіальною громадою своєї «ніші» в геоекономічному просторі; - 

соціалізація економічних інтересів в територіальній громаді; -  досягнення 

національного та регіонального консенсусу щодо вирішення головних проблем 

подальшого розвитку українського суспільства та його територіальних ареалів; -  

плідний пошук траєкторії найбільш принадного власного історичного розвитку 

територіальної громади з урахуванням того, що світ має строкате світоглядне, 

ідеологічне забарвлення, політико-економічну турбулентність, стрімку плинність 

та невизначеність. Звертається увага на необхідність: - реформування українського 

суспільства з метою поєднання ефективного державного регулювання та 

соціально-конструктивного місцевого самоврядування територіальних громад на 

основі гармонії інтересів цілого та окремого; формування світоглядних настанов в 

масовій свідомості щодо переконливого, привабливого та надихаючого образу 

майбутньої України. Важливим чинником оптимізації функціонування 

територіальної громади виступає ідея навчання людей територіальної спільноти 

працювати разом, бути командою для вирішення актуальних проблем спільного 

буття в громаді з урахуванням інтересів українського соціуму.  

 

ВИСНОВКИ 

  Висновки дисертаційного дослідження можуть бути сформульовані таким 

чином: 

1. Визначено, що проблема соціально-філософських вимірів територіальної 

громади є маловивченою та фрагментарною в гуманітарних галузях науки. 

Характерною є концептуальна невизначеність і розмитість досліджуваної 

проблеми. Домінуючим було правове, економічне, державно-управлінське 

осмислення феномена територіальної громади, для якого характерна галузева 

однобічність, локальна зосередженість, бачення проблеми через вузько 

професійну парадигму. В філософській традиції більше уваги зверталось на аналіз 

сутності соціуму, його складових, тенденцій розвитку та переформатування світу 

взагалі, а контекст соціально-філософського буття територіальних громад 

залишався на периферії наукових розвідок вчених. Вперше територіальна громада 

виокремлена як соціально-філософський феномен, що визначає важливі смисли 

соціальних процесів сучасності. 

2. Використання в дослідженні соціокультурного формату обумовило  

застосування системного, історико-генетичного, аксіологічного, синергетичного 

та компаративного підходів наряду з принципами об’єктивності, історичності, 

сходження від абстрактного до конкретного, що дозволило з’ясувати соціально-

філософські виміри територіальної громади. Визначено, що соціально-

філософський аналіз територіальної громади, на відміну від інших соціально-

гуманітарних розвідок, передбачає: з’ясування семантичного поля понятійної 

конструкції «територіальна громада»; генези територіальної громади; 

людиновимірності, функцій та соціального призначення територіальної громади; 
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аналіз проблем функціонування територіальної громади як монади соціальності та 

чинника розвитку суспільства; з’ясування детермінантів оптимізації її подальшого 

розвитку. 

3. Плідним в соціально-філософському дискурсі є розгляд генезису 

територіальної громади як соціокультурного явища, що обумовлюються 

історично-формаційними та цивілізаційними чинниками. В рамках такої дослідної 

парадигми слушним є виокремлення та загальна характеристика територіальної 

громади Давнього світу, Середньовіччя, Нового часу та Ринково-модерної епохи. 

Територіальна громада як соціокультурне явище пройшло в своєму розвитку етапи 

від сусідської громади в первісному суспільстві до самоврядного соціального 

осередка, конструктивне функціонування якого виступає підґрунтям розвитку 

держави, суспільства в цілому та окремих його регіонів зокрема. Осмислення 

територіальної громади в філософській, інтелектуальній традиції пройшло такі 

етапи як: латентний;  галузево-описовий; понятійний, становлення якого ще 

відбувається. Незважаючи на дослідження різних дискурсів функціонування 

територіальної громади, її соціокультурний формат та людиновимірні  аспекти 

дотепер не виділялися в окрему проблему соціальної філософії. 

4. Обґрунтовано розуміння поняття «територіальна громада» як соціально-

філософську категорію, що позначає відносно стійку, соціально-історично 

обумовлену, засновану на просторових, матеріальних та духовних принципах 

спільність людей, що характеризується автономністю, певним соціокультурним 

потенціалом та соціальним капіталом. Це обумовлює залучення концепту 

«територіальна громада» в систему сучасного соціально-філософського знання. 

Територіальна громада – це монада соціальності, що володіє певним 

соціокультурним потенціалом та соціальним капіталом. Це є достатнім для 

залучення цього концепту в систему сучасного соціально-філософського знання. 

Внутрішня структура поняття «територіальна громада» включає в себе наступні 

імплікації: територіальна громада як цілісна матеріальна система, як складова 

соціальності, культури, цілісності соціуму. 

5. Атрибутами територіальної громади є: традиційність виникнення і 

функціонування, статус громади як головного елемента господарської і соціальної 

структури суспільства, територіальна локалізація та управлінсько-економічна 

автономія, підґрунтя для формування та існування етнічної спільноти або кількох 

етнічних груп, певна відкритість щодо процесу відтворення генофонду громади. 

Формування територіальних громад зумовлено певним простором (територією), 

етнічними, релігійними, демографічними, економічними, соціальними, 

політичними, ціннісними факторами. В еволюції територіальної громади лежить 

протиріччя між, з одного боку, прагненням зберегти цілісність, певний рівень 

замкнутості, автономності, відокремленого виробничого циклу та, з другого боку, 

залученням у зовнішній соціальний простір через широкий спектр зв'язків з 

іншими соціальними суб'єктами.  

6. Традиційна територіальна (сільська, селищна, місцева) громада виконують 

важливі традиційні і нові соціально-економічні та духовно-політичні функції. 

Однією з головних виступає подолання, деякою мірою, відчуження людини від 

впливу агресивного глобального навколишнього оточення. Територіальна громада 
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виступає певним соціальним притулком, де людина отримує можливість 

використовувати переваги соціальної інфраструктури, географічного 

розташування, природного оточення і де людина відчуває почуття солідарності, 

гордості за причетність до спільноти цієї території. В територіальній громаді 

людина додає свої зусилля до спільних дій, що ведуть до зростання спроможності  

та ефективності життєдіяльності територіальної громади. Розкрито, що здійснення 

людиновимірних напрямів діяльності територіальної громади передбачає 

створення соціального простору, принадного для повноцінного людського життя і 

спрямованого на зростання масштабів свободи людини у контексті реалізації нею 

своїх сутнісних сил. Показниками «людяності» діяльності і розвитку 

територіальної громади є досягнення гідного рівня соціальних стандартів життя, 

відповідних рівню розвинених країн щодо матеріально-фінансового забезпечення, 

тривалості життя, можливість отримати якісну освіту, медичне обслуговування, 

знайти «сродну працю», використовувати високотехнологічну соціальну 

інфраструктуру (житло, зв’язок, транспорт, дороги, соціальний захист, безпека 

тощо), духовне наповнення публічного та індивідуального життя мешканців 

територіальних громад. 

7. Основними закономірностями подальшого розвитку територіальної 

громади є:  - поглиблення її автономності, самодостатності та суб’єктності в 

умовах розгортання процесів децентралізації; - збереження та збагачення 

культурної та природної самобутності територіальної громади; - ускладнення та 

технологізація всіх сфер життєдіяльності громади в цілому та її мешканців 

зокрема; перманентне системне оновлення екзистенції територіальних громад; 

зростання  масштабів міжгромадівської територіальної міграції. 

8. Розглянуто  проблемне поле реформування територіальної громади, яке 

обумовлено сукупністю чинників. Серед них: - урбанізація; - трудова міграція; - 

скорочення чисельності населення в територіальних громадах, особливо в 

сільських; - зникнення територіальних громад природним чином внаслідок 

поступового залишення людьми певних територіальних громад в тому числі із-за 

закриття підприємств, шкіл, лікарень, магазинів, транспортного сполучення тощо; 

правова і організаційна непослідовність та неузгодженість в проведенні 

територіальної реформи. Проблемне поле соціального буття територіальної 

громади в сучасній Україні містить і такі складові як уповільнення темпів 

створення об'єднаних територіальних громад; гальмування об’єднання з боку 

багатьох громад та їх очільників; правова та організаційна невизначеність засад 

щодо нового адміністративно-територіального устрою України. 

9. Детермінанти оптимізації розвитку територіальної громади України 

можна віднести до двох напрямів: - етатистського, що включає законотворчу, 

організаційну, правову, економічну складові, які убезпечують розробку 

актуальних нормативних актів та практику урегулювання різних сторін 

функціонування територіальної громади; - громадянського, що утримує баланс 

між інтересами та запитами державної центральною владою та місцевим 

самоврядуванням у форматі територіальної громади. В рамках громадянського 

підходу детермінантами оптимізації виступають також зростання майнового 

потенціалу і набуття статусу спроможності територіальними громадами, 
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врегулювання земельних відносин, формування територіальної ідентичності 

особистості, навчання мешканців територіальної спільноти бути одною командою 

для вирішення гостро актуальних проблем спільного буття громади. 

Детермінантом оптимізації розвитку громади виступає соціально-конструктивний 

результат в певній сфері життєдіяльності, досягнутий громадою внаслідок 

прийняття рішень, розробки та реалізації програм на місцевому рівні. Такий 

результат характеризується перш за все зростанням добробуту мешканців 

спільноти, покращенням економічної, соціальної, екологічної, культурної та 

морально-психологічної ситуації в громаді. 

Філософський дискурс територіальної громади дає певне розуміння 

соціальним процесам сучасності. Філософія акцентує увагу на «больових точках» 

функціонування суспільства та спрямовує інтелектуальні розвідки на осмислення 

проблем, ситуацій та подій, які впливають на соціальні перетворення 

навколишнього світу. Критичність, раціональність та свобода філософських 

розмислів сприяють формуванню адекватної картини світу та досягненню 

соціально-конструктивного облаштування навколишнього світу взагалі та 

територіальної громади зокрема. 

Перспективі подальших пошуків у зазначеному напрямі полягають у 

з’ясуванні на підґрунті цивілізаційного та регіонального підходів особливостей 

соціокультурного функціонування сучасного міста як територіальної громади, а 

також у виокремленні специфіки європейської, азіатської, американської, 

африканської та океанічної територіальної громади. 

НАУКОВІ ПРАЦІ, В ЯКИХ ОПУБЛІКОВАНІ 

ОСНОВНІ НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДИСЕРТАЦІЇ 

Публікації у фахових наукових періодичних виданнях за напрямом, за яким 

підготовлено дисертацію, що індексуються у наукометричних базах: 

1. Сосуновський В. С. Територіальна громада: сутність та соціальне призначення. 

Актуальні проблеми філософії та соціології. Одеса, 2017. № 15. С.129-132 (база 

Index Copernicus). 

2. Сосуновський В. С. Людинотворча спрямованість територіальної громади. 

Актуальні проблеми філософії та соціології. Одеса, 2017. № 17. С. 104-107. (база 

Index Copernicus). 

3. Сосуновський В. С. Генеза територіальної громади як соціокультурного явища. 

Актуальні проблеми філософії та соціології. Одеса, 2017. № 18. С. 123-126 (база 

Index Copernicus). 

4. Сосуновський В. С. Проблемне поле соціального буття територіальної громади 

в сучасній Україні. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. 

Вашкевич. Київ : «Видавництво «Гілея», 2017. Вип. 126 (11). С. 368-371 (база 

EBSCO Publishing, Inc. (USA); SIS (Scientific Indexing Services) (USA); EBSCO 

InfoBase Index (Індія).  
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Україні. «Молода наука-2018»: Збірник наукових праць студентів, аспірантів і 

молодих вчених: у 4 т. /Запорізький національний університет. Запоріжжя: ЗНУ, 

2018. Т.4. С. 105-106. URL: http://sites.znu.edu.ua/stud-sci-

soc//2018/original_molodaya_nauka_tom_ 4.pdf. 

12. Сосуновський В. С. Територіальні громади в Україні: логіка сучасних змін. 

«Соціальне прогнозування та проектування майбутнього країни: технології 

миротворення: Матеріали Х Міжнародної наукової конференції (21 лютого 2020 

року, м. Запоріжжя). Запоріжжя, КСК-Альянс, 2020. С. 156-158. URL: 

www.socforecast.org.ua/publications. 

АНОТАЦІЯ 

Сосуновський В. С. Територіальна громада: coціальнo-філocoфcький 

аналіз. – На правах рукoпиcу. 

Диcертація на здoбуття наукoвoгo cтупеня кандидата філocoфcьких наук за 

cпеціальніcтю 09.00.03 – coціальна філocoфія та філocoфія іcтoрії. – Запoрізький 

націoнальний універcитет МOН України, Запoріжжя, 2021. 

Дисертація являє собою соціально-філософське дослідження територіаль- 

ної громади як складової функціонування сучасного соціуму. Визначається 

cпецифіка coціальнo-філocoфcькoгo аналізу територіальної громади; розкрито 

основні етапи становлення територіальної громади, виокремлено категоріальне 

http://sites.znu.edu.ua/stud-sci-soc/2017/original__nauka_%201.pdf
http://www.socforecast.org.ua/publications
http://sites.znu.edu.ua/stud-sci-soc/2018/original_molodaya_nauka_tom_%204.pdf
http://sites.znu.edu.ua/stud-sci-soc/2018/original_molodaya_nauka_tom_%204.pdf
http://www.socforecast.org.ua/publications
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коло, що розкриває її сутність; з’ясовуються функції та людиновимірна 

спрямованість функціонування територіальної громади. 

Дається характеристика проблемного поля соціального буття територіальної 

громади в сучасній Україні. Визначено детермінанти оптимізації функціонування 

територіальної громади в умовах територіальної реформи та децентралізації влади 

в українському суспільстві. 

Ключові слова: територіальна громада, філософія, людиновимірність, 

соціум, держава, спільнота, людина, розвиток, децентралізація, самоврядування. 

 

АННОТАЦИЯ 

Сосуновский В.С. Территориальная община: социально-философский 

анализ. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук по 

специальности 09.00.03 – социальная философия и философия истории. – 

Запорожский национальный университет МОН Украины. – Запорожье, 2021. 

 Диссертация представляет собой социально-философское исследование 

территориальной общины как составляющей функционирования современного 

социума. Определяется специфика coциальнo-филocoфcькoгo анализа 

территориальной общины; раскрыты основные этапы становления 

территориальной общины, выделены категории, которые раскрывают ее сущность; 

выясняются функции и человекоизмерительная направленность территориальной 

общины. Дается характеристика проблемного поля социального бытия 

территориальной общины в современной Украине. Определены детерминанты 

оптимизации функционирования территориальной общины в условиях 

территориальной реформы и децентрализации власти в украинском обществе. 

Ключевые слова: территориальная община, философия, человеческое 

измерение, социум, государство, сообщество, человек, развитие, децентрализация, 

самоуправления. 

 

SUMMARY 

Sosunovsky V. Territorial community: sоcіо-phіlоsоphіcal analysіs. – On the 

rights of manuscript. 

The thesis for the candidate degree of Philosophy in specialty 09.00.03 – Social 

philosophy and philosophy of history. Zaporizhzhia National University, the Ministry of 

Education and Science of Ukraine, Zaporizhzhia, 2021. 

 The dissertation is a social and philosophical study of the territorial community as 

a component of the functioning of the modern society. Specificity of the social-

philosophical analysis of the territorial community is determined; the basic stages of 

formation of a territorial community are revealed, a categorical circle is revealed, which 

reveals its essence; elucidates the functions and human dimension of the local 

community. 

 The relevance of the research topic is that the analysis of social processes is an 

urgent task of socio-philosophical intelligence, so it is important to clarify the essential 

characteristics and perspectives of changes in the functioning of territorial communities 

in modern Ukraine. The problem of the territorial community concerns the daily life of 
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each of its inhabitants and it is appropriate to highlight the directions of development of 

this social formation. The modernization of the social space involves reformatting its 

components, updating the principles of functioning and the list of social services 

provided. Important in this aspect is the understanding of Ukrainian experience in 

organizing a territorial community. The reflection of the phenomenon of territorial 

communities as a modernized institute of traditional Ukrainian culture seems relevant. 

The purpose of the dissertation is social and philosophical understanding of the territorial 

community.   

 Fruitful in the socio-philosophical discourse is the consideration of the genesis of 

the territorial community as a socio-cultural phenomenon caused by historical, formation 

and civilization factors. Within the framework of such a research paradigm, the isolation 

and general characterization of the territorial community of the Ancient World, the 

Middle Ages, Modern Times and the Market-Modern Epoch is a good one. The territorial 

community as a socio-cultural phenomenon has passed in its development stages from 

the neighborhood community in the primitive society to the self-governing social unit, 

the constructive functioning of which serves as the basis for the development of the state, 

society as a whole and its individual regions in particular. 

 Understanding the concept of "territorial community" as a socio-philosophical 

category, which denotes a stable, historically conditioned, based on spatial, economic, 

cultural, ethnic, social, political, moral and other principles, community of people. It is 

self-sufficient and autonomous. The territorial community is a social monad with a 

certain socio-cultural potential and social capital. This is sufficient to integrate this 

concept into the system of modern socio-philosophical knowledge. The internal structure 

of the concept of "territorial community" includes the following implications: the 

territorial community as a whole material system, as a component of sociality, culture, 

integrity of society.  

 Attributes of the territorial community are: the tradition of origin and functioning, 

the status of the community as the main element of economic and social structure of 

society, territorial localization and administrative and economic autonomy, the basis for 

the formation and existence of an ethnic community or several ethnic groups, a certain 

openness about the process of reproduction of the gene. The formation of territorial 

communities is determined by a certain space (territory), ethnic, religious, demographic, 

economic, social, political, value factors. In the evolution of the territorial community 

there is a contradiction between, on the one hand, the desire to preserve integrity, a 

certain level of seclusion, autonomy, a separate production cycle and, on the other hand, 

involvement in the external social space through a wide range of connections with other 

social actors.  

 Traditional territorial (both rural, settlement, and local) communities fulfill 

important traditional and new socio-economic and spiritual-political functions. 

Overcoming, to some extent, the alienation of humans from the effects of the aggressive 

global environment is one of the main ones. The territorial community acts as a social 

refuge, where a person gets the opportunity to take advantage of social infrastructure, 

geographical location, natural environment and where a person feels a sense of solidarity, 

pride in being involved in the community of this territory. In a territorial community, a 

person adds his or her efforts to joint actions leading to an increase in the capacity and 
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efficiency of the territorial community. It is revealed that the realization of human-

creating and human-dimensional activities of the territorial community involves the 

creation of a social space suitable for a full human life and aimed at increasing the scope 

of human freedom in the context of the exercise of its essential forces.  

The determinants of optimizing the functioning of a territorial community in the 

context of territorial reform and decentralization of power in Ukrainian society have been 

determined.  

Keywords: territorial community, philosophy, human dimension, society, state, 

community, person, development, decentralization, self-government. 
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