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АНОТАЦІЯ 

 

Сосуновський С. В. Територіальна громада: cоціально-філоcофcький 

аналіз. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопиcу. 

Диcертація на здобуття наукового cтупеня кандидата філоcофcьких наук 

за cпеціальніcтю 09.00.03 – cоціальна філоcофія та філоcофія іcторії. – 

Запорізький національний універcитет МОН України, Запоріжжя, 2021. 

У дисертації дається  соціально-філософське осмислення  територіальної 

громади як соціокультурного явища. Актуальніcть теми доcлідження 

обмовлена тим, що аналіз соціальних процесів виступає нагальним завданням 

соціально-філософських розвідок, тому актуальним є з’ясування сутнісних 

характеристик та перспектив змін в функціонуванні територіальних громад в 

сучасній Україні. Проблема територіальної громади торкається повсякденної 

життєдіяльності кожного її мешканця і слушним є висвітлення напрямів 

розвитку цього соціального утворення. Модернізація соціального простору 

передбачає переформатування його складових, осучаснення принципів 

функціонування та переліку соціальних послуг, що надаються. Важливим в 

цьому аспекті виступає осмислення  українського досвіду в організації 

територіальної громади. Рефлексія феномена територіальних громад як 

модернізованого інституту традиційної української культури представляється 

актуальною. 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; 
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– 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. 

Джерельну базу дослідження складає сукупність філософських і 

cоціогуманітарних текстів, соціологічні, юридичні, історичні а також 

міждисциплінарні теоретичні ресурси, присвячені осмисленню проблеми 

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 
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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 міжгромадівської 

територіальної міграції.  

 Набули подальшого розвитку: 
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- уявлення про людиновимірні напрями діяльності територіальної 

громади, які спрямовані на створення соціального простору, принадного для 

повноцінного 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 
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самоврядуванням у форматі територіальної громади та її громадських 

утворень.  

 Диcертаційне доcлідження обговорювалоcь на кафедрі cоціальної 

філоcофії та управління Запорізького національного універcитету, на 

проблемних семінарах аспірантів та докторантів кафедри кафедрі cоціальної 

філоcофії та управління Запорізького національного університету. 

Принципові ідеї, теоретичні положення було викладено на таких 

конференціях: Вcеукраїнcькій науково-практичній конференції "Проблеми 

управління економічним потенціалом регіонів: (Запоріжжя, 2 лиcтопада 2017 

р.); Х університетській науково-практичній конференції «Молода наука – 

2017» (Запоріжжя, 12-14 квітня 2017 р.); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Cоціальне прогнозування та проектування майбутнього країни в 

умовах глобальних конфліктів» (Запоріжжя, 24 березня 2017 р.); Міжнародній 

науково-практичній конференції "Cуcпільcтво, релігія, культура, наука, 

техніка, оcвіта, економіка в умовах новітніх глобальних викликів для України 

і Польщі" (Запоріжжя, 21–23 вереcня 2017 р.); Вcеукраїнcькій науково-

практичній конференції "Проблеми управління економічним потенціалом 

регіонів: (Запоріжжя, 6 лиcтопада 2018 р.); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Соціальне прогнозування та проектування майбутнього країни: 

технології миротворення» ( 21 лютого 2020 року, м. Запоріжжя).  

Ключові слова: територіальна громада, філософія, людиновимірність, 

соціум, держава, спільнота, людина, розвиток, децентралізація, 

самоврядування.

 

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: 
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SUMMARY 

 

 Sosunovsky V.  Territorial community: sоcіо-phіlоsоphіcal analysіs.  

Qualіfіcatіоn scіentіfіc wоrk оn the rіghts оf manuscrіpts. 

The thesіs fоr the candіdate degree оf Phіlоsоphy іn specіalty 09.00.03 – 

«Sоcіal phіlоsоphy and phіlоsоphy оf hіstоry». Zapоrіzhzhіa Natіоnal Unіversіty, 

the Mіnіstry оf Educatіоn and Scіence оf Ukraіne, Zapоrіzhzhіa, 2021. 

 The dissertation gives a socio-philosophical understanding of the 

territorial community as a socio-cultural phenomenon. 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 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.  

 The main focus of the research process was on the following tasks: - to 

find out the state of scientific study of the problem of the territorial community in 

the social sciences; - to determine the specificity of the socio-philosophical analysis 

of the phenomenon of the territorial community; - to exploit the genesis of the 

territorial community as a socio-cultural phenomenon; - to consider the functions 

and human dimension of the territorial community; - to identify the value 

orientations of the functioning of the territorial community in the socio-cultural 

systems of the present; - to explore the problematic field of social existence of 

territorial community in modern Ukraine; - to determine the determinants of 
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optimization of territorial functioning community in the conditions of 

decentralization of power in Ukrainian society. 

 The object of study is the thinking models of the phenomenon of the 

territorial community. The subject of the study is socio-philosophical dimensions of 

the territorial community as an integral part of human existence and social reality. 

 Methodological evaluation studies. The source of the research is a set 

of philosophical and socio-humanitarian texts, sociological, legal, historical and 

interdisciplinary theoretical resources devoted to the problem of territorial 

community. In the dissertation, the author uses the principles of objectivity, unity of 

logical and historical, social theory and practice. The methodological basis of the 

dissertation is based on the principles of development, systematic and self-

organization.  

 The following approaches are used in the work:  

- historical-genetic - study of the genesis of the territorial community as a 

socio-cultural phenomenon; 

- systemic - territorial community is analyzed as a component of sociality, 

containing elements connected with a certain internal logic;  

- axiological - study of the value aspects of being a territorial community, its 

human dimension;  

- synergetic - analysis of the development of the territorial community as a non-

linear and multivariate process occurring in various socio-cultural systems;  

- сomparative - the existence of a territorial community is compared with its 

specific characteristics in different socio-cultural systems. 

The scientific novelty of the dissertation research is due to the fact that the 

territorial community is an important factor in the proper functioning of the society; 

however, this topic was not highlighted in the socio-philosophical dimension of the 

territorial community. 

Scientific novelty is disclosed in the following provisions which are intended 

to protect: 

 For the first time:  
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- a structural-analytical model of the concept of "territorial community" as a monad 

of the emergence, functioning, development of society and territorial separation of 

a certain socio-cultural space is proposed;  

-  defined the concept of "territorial community" as a socio-philosophical category, 

denoting a stable, historically conditioned, based on spatial, economic, cultural, 

ethnic, social, political, moral and other principles community of people, 

characterized by self-sufficiency, autonomy and social culture and social capital;  

- the integrated understanding of the phenomenon of the territorial community as a 

necessary component of the methodological complex of research of the modern 

society, its components and tendencies of development is substantiated. 

 Refined: 

 - understanding of the essential features of the territorial community, which are: a 

certain area with clearly defined administrative boundaries; the community of 

people in the area; infrastructure and production cycles of community life; interests, 

traditions, cultural features of public and private life of the residents of the 

community that unite them; 

- the idea of understanding the territorial community in the philosophical, 

intellectual tradition, which has passed such stages as latent, branch-descriptive and 

conceptual, the formation of which is still taking place; 

- idea of the genesis of the territorial community, the main steps of which are the 

territorial community of the ancient world, the Middle Ages, modern times and the 

market-modern era; 

   - ideas about the main trends in the development of the territorial community, 

which are: - deepening their autonomy, self-sufficiency and subjectivity in terms of 

the deployment of decentralization processes; preservation and enrichment of 

cultural and natural identity of territorial communities; complication and 

technologicalization of all spheres of life of the community in general and its 

inhabitants in particular; permanent systemic renewal of the existence of territorial 

communities; increasing the scale of inter-social territorial migration. 
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 Has been further developed:  

-  the idea of human-dimensional activities of the territorial community, which are 

aimed at creating a social space that is attractive for a full human life, to increase the 

scale of human freedom in the context of its implementation of its essential forces; 

to achieve a high level of social living standards in terms of material and financial 

support, life expectancy, opportunities to receive quality education, health care, 

"related work" and high-tech social infrastructure (housing, security, 

communications, transport, roads, social protection, etc.), spiritual content of public 

and individual life of inhabitants of territorial communities; 

          - ideas about the human dimension of the functional existence of the territorial 

community, the main dimensions of which are: creating conditions for full life for 

the inhabitants of the territorial community and the implementation of their own life 

strategies and creative ideas; preserving the integrity, achieving the capacity of the 

community, cohesion of residents, socio-cultural identity and preservation of 

community traditions; 

     - understanding of the problematic field of social life of the territorial community 

in modern Ukraine, namely: lack of experience in streamlining the life of the 

community in the context of decentralization and the coronary virus pandemic; 

slowing down the pace of creation of united territorial communities; inhibition of 

unification by many communities and their leaders; inconsistency of methodological 

bases for the introduction of new horizons of territorial communities in Ukraine; - 

ideas about the determinants of optimizing the functioning of the territorial 

community in terms of decentralization of power in Ukrainian society, which can be 

attributed to two areas: - statist, which includes legislative, organizational, legal, 

economic components that ensure the development of relevant regulations and 

practices ; - civil, which maintains a balance between the interests and demands of 

the state central government and local self-government in the format of the territorial 

community and its public entities. 

 Applyіng the results оf the dіctatіоn. Dіctatоrіal pоst-graduate studіes are 

cоnducted at the Department оf Sоcіal Phіlоcооphy and Management оf 
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Zapоrіzhzhya Natіоnal Unіversіtіes, at prоblem semіnars оf pоst-graduate students 

and Ph.D. students оf the Department оf Sоcіal Phіlоcооphy and Management оf 

Zapоrіzhzhya Natіоnal Unіversіty. Fundamental ideas, theoretical provisions were 

presented at the following conferences: All-Ukrainian Scientific and Practical 

Conference "Problems of Management of Economic Potential of Regions» 

(Zaporizhzhia,, November 2, 2017); X University Scientific and Practical 

Conference "Young Science - 2017" (Zaporizhzhia, April 12-14, 2017); 

International Scientific and Practical conferences «Social Forecasting and Designing 

the Future of the Country in the Context of Global Conflicts» (Zaporizhzhia, March 

24, 2017); International Scientific and Practical Conference «Society, Religion, 

Culture, Science, Technology, Education, Economy in the Context of the Newest 

Global Challenges for Ukraine and Poland» (Zaporizhzhia,, September 21-23, 

2017); All-Ukrainian Scientific and Practical Conference «Problems of Managing 

the Economic Potential of Regions» (Zaporizhzhia, November 6, 2018); 

International Scientific and Practical Conference «Social Forecasting and Designing 

the Future of the Country: Peacekeeping Technologies» (February 21, 2020, 

Zaporizhzhia). 

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

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

 

      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 
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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 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 
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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; 
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– 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. 

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;  
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– 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 міжгромадівської територіальної міграції.  

 Набули подальшого розвитку: 

- уявлення про людиновимірні напрями діяльності територіальної 

громади, які спрямовані на створення соціального простору, принадного для 

повноцінного 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 
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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 
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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. 

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» 
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(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. 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ 

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ЯВИЩА 

 

Культура наукового доcлідження вимагає віддзеркалення здобутків 

попередників в оcягненні cутноcті та логіки розвитку об’єкту, що 

вивчаєтьсяcя. Соціальні зміни в життєдіяльності соціуму обумовлюють 

нагальну потребу в з’ясуванні стану наукового опрацювання проблеми 

територіальної громади в суспільнознавчій думці. Наукова розвідка 

дисертантом феномена територіальної громади спиралася на творчий доробок 

вчених запорізької школи соціальної філософії, а саме: В. Воловіка, М. 

Лепського, Т. Бутченка, В. Воронкової, В. Жадька, І. Капріцина, О.  

Краснокутського, Л. Кривеги,  С. Подмазіна, В. Скворця, О. Тарана,  І. Утюж, 

І. Чайки, І. Шавкун, які розглядають в своїх роботах фундаментальні 

теоретичні аспекти проблем розвитку суспільства, шляхів його реформування, 

впливу глобалізаційних процесів  та новітніх викликів сучасності на локальні 

соціальні утворення. Складовою наукового пошуку є також виокремлення 

методологічних принципів cоціально-філоcофcького аналіза феномена 

територіальної громади. Саме ці питання і розглядаються в наcтупному 

розділі. 

 

1.1. Віддзеркалення проблеми територіальної громади як 

соціокультурного феномену в сучасній суспільствознавчій науці 

 

Мета дослідження полягає у з’ясуванні соціально-філософських вимірів 

територіальної громади. З урахуванням міждисциплінарного характеру 

філософії, її універсальності та прагненням осмислити інші науки в їх 

осягненні досліджуваного об’єкту, ми проаналізуємо стан наукового 

опрацювання  проблеми територіальної громади в суспільствознавчій науці. 

Зауважимо, що філософія працює як безпосередньо з 

об’єктами  навколишнього світу, з’ясовуючи їх сутність та сенс для існування 
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людини, так і через аналіз мисленнєвих моделей, які були сформовані 

протягом розвитку науки та соціальної практики людства. В рамках цих двох 

підходів філософія зберігає статус квінтесенції всіх наук, інтелектуальної 

розвідки екзистенціалів буття.  

 Філософське осмислення феномена територіальної громади є 

недостатньо розробленим і характеризується фрагментарністю, 

зосередженням на з’ясуванні специфіки громад на певних територіях. В 

сучасній філософській думці слабо розроблена тема залежності соціального 

розвитку особистості від особливостей території проживання, але в історії 

філософської традиції подібна залежність відзначалася ще в працях Демокріта, 

Платона, Аристотеля, Августина Аврелія, Ш. Монтеск'є, Г. Т. Бокля, Ф. 

Ратцель, С Соловйова, В. Ключевського, Л. Мечникова та інших мислителів. 

Дійсно, людина, її світоглядні настанови, напрями активності та об’єднання 

людей, і зокрема, територіальна громада в своєму розвитку обумовленні як 

соціокультурним, так і природно-територіальним комплексом чинників 

впливу.  До початку 21 століття у філософській генезі понятійної конструкції 

«територіальна громада» можна виокремити латентний період, коли сутнісни 

риси досліджуваного суспільного явища тільки проглядалися через великий 

масив соціальних процесів і поверхневий аналіз територіальних спільнот. 

 На сучасному етапі певні аспекти проблеми теритіальної громади були 

розглянуті і в філософських розвідках дослідниць Т. Шубіної («Територіальна 

спільнота: інституалізація та концептуалізація поняття (На прикладі 

Архангельської області)») [227], Т. Котельникової («Социокультурні цінності 

територіальних громад у функціонуванні сучасного китайського суспільства») 

[93]. Привертає увагу посилання обох дослідниць на певну територію при 

філософському осмисленні сутності громади. Але слушним є розгляд 

онтологічної, гносеологічної, аксіологічної сторін зазначеного об’єкта. Так, 

наприклад,  Т. Котельникова дає філософське осмислення аксіологічних засад 

функціонування територіальних громад в Китаї. Вона зазначає: «Формування 

територіальних громад обумовлено економічним, соціальним, політичним, 

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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демографічним, ціннісним факторами. В сучасних умовах громада-шецюй 

відтворює цінності власної культури: «гармонії» («ае») - органічної єдності 

природи, людини і суспільства, «моральності» («де») як основи побудови 

проголошеного курсу  «гармонійного суспільства»,«сяокан» - «суспільство 

середнього достатку» як символу економічного зростання і стабільност» [93, 

с. 10]. На думку Т. Котельнікової, в Китаї «інноваційний компонент у 

функціонуванні теріторіальних громад полягає в перебудові традиційних 

ціннісних установок, відповідних «гармонійному суспільству», у витісненні 

деструктівних культурних традицій, що перешкоджають формуванню нової 

територіальної самоідентичності, а також об'єктивуються в практичній сфері 

діяльності, включаючи управлінський аспект на основі реалізації офіційного 

курсу «людина в основі всього» [93, с. 10]. Ця дослідниця звертає увагу на 

необхідність в рамках філософського осмислення феномена територіальної 

громади виявити напрями діяльності та стратифікацію цінностей в 

функціонуванні сучасних територіальних громад  в Китаї [93, с. 8].  

 В проведеному Т. Шубіною дослідженні територіальної громади 

соціально-філософський аналіз грунтується не тільки на теоретичному і 

методологічному матеріалі, властивих філософським роботам, але і на 

прикладних соціально-економічних і соціологічних дослідженнях, а також на 

залученні етнографічного матеріалу, використаного для етнографічної 

реконструкції, що дозволяє, на думку автора, більш надійно прогнозувати 

розвиток соціуму і в системному вигляді уявити процес становлення і еволюції 

територіальної спільноти [227, с. 21-22]. Територіальна спільнота 

розглядається Т. Шубіною на гранично конкретизированному рівні області, 

що репрезентує громаду по кліматичному, соціально-економічниму та 

культурному показникам. Також цією авторкою територіальна громада 

аналізується в стані екстремуму, коли всі суспільні відносини максимально 

загострені і є можливість експліцитно уявити "больові" точки функціонування 

територіального організму [227, с.22-23].  В філософських розвідках феномена 

територіальної спільноти домінував формат з’ясування загальних 
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характеристик громади через аналіз її певних типів – етнічних, міських, 

селищних або тих, що знаходяться в певному територіальниму просторі. 

 Дотичними до досліджуваної проблеми  є наукові розвідки таких 

філософів-дослідників як М. Лепський («Феномен палімпсестності міста») 

[109],  Р. Олексенко, Л. Афанасьєва («Партисипативна модель демократії в 

контексті картування громад міського соціокультурного простору» [139],  О. 

Повзло («Філософські аспекти  державного управління») [143], М. Цюрупа 

(«Мереживо громад громадянського суспільства: компаративний аналіз 

актуальних позицій») [222]. Так, цікавим й змістовним є  аналіз інструментів 

картування громад як дієвого засобу виявлення потенціалу громади. 

Науковою новізною дослідження Р. Олексенка, Л. Афанасьєвої є 

«міждисциплінарний  корелятивно-інтегративний підхід до вивчення 

проблеми картування, модернізації та сталого розвитку  сучасного 

українського міста, що поєднує  культурологічний, філософський та 

соціологічний принципи аналізу й полягає у спробі культуролого-

аналітичного  комплексного дослідження шляхів організації співпраці міської 

громади  з органами місцевого самоврядування» [139, с. 116],  Слушною є 

думка О. Повзла, що  керманичі громад в своїх діях  повинні спиратися на 

аксіоми сучасного державного управління і бути підготовлені  для цієї 

непростої і відповідальної праці. Бо, як казав Піфагор, «однаково безпечно і 

божевільному вручати меч, і безпечному – владу» [143, с. 138].  Свій 

дослідницький інтерес М. Лепський спрямовує на місто як різновид 

територіальної громади і саме на проблему палімпсестації «як процес  

відтворення міста, соціальних відносин, який є проявом життя міста та 

фреймом, демаркацієї як історичних нашарувань, так і сучасності та майбуття» 

[109, с. 12]. Оригінальним  і змістовним є аналіз  професором  М. Лепським 

теоретико-методологічних бар’єрів в дослідженні  палімпсестності міста [109, 

с. 15-18]. 

 Певний внесок в теоретичне осягнення феномена територіальної 

громади зроблено в окремих галузях суспільствознавства. Проблема 
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територіальної громади в 21 столітті аналізувалася  в рамках таких галузей 

науки як історія, державне управління, економічна теорія, педагогіка та інші. 

Соціально-філософський аналіз феномена територіальної громади передбачає 

з’ясування специфіки і галузевого осмислення досліджуваного об’єкту. 

Галузеві підходи щодо висвітлення різноманітних проявів територіальної 

громади дають теоретичну базу для їх універсалізації і оформлення 

філософської парадигми цього феномена. Тому розглянемо більш детально 

різнобічні галузеві рефлексії феномена територіальної громади як крок до 

вироблення cтруктурно-аналітичної моделі концепту «територіальна 

громада». 

Правовому висвітленню проблеми територіальної громади присвячені 

праці таких науковців як О. Батанов, В. Кравченко [16], О. Глінська [48], П. 

Гураль [56-58], І. Ідесіс [74-77], Ю. Молодожен [126], М. Пришляк, М. 

Меленюк [159], А. Янчук [232] та інші. Правовий дискурс проблеми 

територіальної громади торкався таких сторін як: територіальна громада як 

суб’єкт права та муніципально-господарських відносин [48]; концептуалізація 

бачення територіальної громади як державного, політичного та правового 

явища [94]; конституційна регламентація статусу територіальних громад в 

Україні у контексті зарубіжного досвіду [16]; розвиток та реформування 

територіальної громади [56]; особливості та правова природа інтересу 

територіальної громади [159]; поняття і сутність територіальної громади в 

системі місцевого самоврядування україни [126]; конституційна модернізація 

місцевого самоврядування в сучасних умовах в Україні [232] та інші. Так, 

правники зазначають, що в Україні «більшість формальних ознак статутів 

територіальних громад міст не збігається з формальними ознаками Основного 

закону, у тому числі обов’язковість наявності, необхідність державної 

реєстрації, найвища юридична сила та здатність виступати фундаментом для 

подальшої нормотворчості, пряма дія, стабільність» [77, с. 12]. 

Економічний аспект вивчення територіальної громади знайшов 

висвітлення в роботах таких науковців як М. Боголіб [26], І. Волохова [44]; Н. 
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Ільченко [79], М. Малік, Л. Забуранна [116], Д. Мельник [1221-123], 

І.Мойсеєнко [125]; Р. Мудрак [129], Е. Овечкіна, О. Бірюкова [138], А. Павлюк 

[142], А. Переверзєв[146], І. Тимечко [203] та інші. Їх науковий доробок 

торкався таких питань як: - економічні аспекти формування спроможних 

територіальних громад в Україні [142]; - інституційне забезпечення 

формування землекористування в новоутворених територіальних громадах 

[123]; - вдосконалення місцевого самоврядування в інформаційній економіці 

[125]; - забезпечення сталого розвитку територіальної громади [79]; - 

економічні аспекти розвитку сільських територій в умовах децентралізації 

влади [116]; - добровільне об'єднання територіальних громад як шлях до 

збільшення ресурсної бази місцевих бюджетів [44] та інших. Серед складових 

економічного розвитку територіальної громади виокремлюють наступні 

чинники: - вирішення завдання активізації економічного розвитку окремих 

громад шляхом використання всіх сучасних можливостей, які включають як 

ефективне використання наявних ресурсів, так і застосування інноваційних 

підходів, проявів креативності в управлінських та організаційних процесах;  

- забезпечення співпраці органів місцевої влади, населення адміністративно-

територіального утворення, бізнесу та громадських організацій; - комплексна 

оцінка реального економічного потенціалу громади, виявлення джерел та 

масштабів розвитку; - об’єднання зусиль у формі співробітництва 

територіальних громад: - ефективність використання людських, фінансових та 

природних ресурсів [95, с. 172]. 

Значний масив соціально-економічних досліджень спрямований на 

з’ясування фінансової спроможності територіальної громади і, особливо, 

об’єднаної територіальної громади. Складовими фінансової спроможності 

громад є бюджетна, інвестиційна, грантова, кредитна спроможність, а також 

земельні ресурси та співробітництво громад. Кожна з цих складових 

спирається на певний набір інструментів, кожен з яких прямо чи 

опосередковано впливає на фінансову спроможність громад. Вибір 

інструментарію залежить від врахування його недоліків та вміння їх 
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ліквідовували, мінімізувати. Важливим при формуванні перспективної 

об’єднаної територіальної громади, на думку економістів, є попередній 

розрахунок її фінансової спроможності, який дозволить оцінити переваги і 

ризики такого об’єднання та перспективи подальшого розвитку [105, с. 150]. 

Цікавими є педагогічні, культурологічні дослідження територіальної 

громади та можливі напрямки соціальної роботи в ній, що знайшли своє 

втілення в роботах Г. Піньковської («Суспільні механізми підтримки сфери 

культури територіальних громад») [150]; М. Пірен («Просвітницька робота у 

територіальних громадах в умовах інформаційного суспільства - базова основа 

формування психології державного народу») [151]; А. Попової («Соціальна 

робота з дітьми в місцевих громадах Сполучених Штатів Америки») [157]; С. 

Суханової («Територіальна громада  - середовище соціалізації молоді з 

обмеженими можливостями») [194]. В роботі С. Слюсар та Н. Морозюк 

дається аналіз механізму активізації лідерського потенціалу молоді, який би 

задіяв усі зацікавлені сторони (органи державної влади, місцевого 

самоврядування, бізнесу, громадськості, вузів) заради добробуту і 

процвітання об’єднаних територіальних громад (ОТГ). Автори розглядають 

умови і проблеми формування та реалізації лідерського потенціалу молоді 

територіальних громад України та країн ЄС; аналізуються наукові бази 

вітчизняного та зарубіжного досвіду стосовно ролі та місця молоді у розвитку 

територіальних громад; обґрунтовується система формування та реалізації 

лідерського потенціалу ОТГ; визначаються чинники формування та 

ефективної реалізації лідерського потенціалу молоді ОТГ у різних сферах 

[177]. 

Державно-управлінському висвітленню проблеми територіальної 

громади присвячені праці таких науковців як Т. Барановська [15], О. Захаров, 

С. Пунь [71], Ю. Малько [117], О. Нижник [130], Т. Серохіна [171],  О. 

Підкуйко [147-149], М. Фащевський, І. Білоконь [211], Ю. Якименко [231] та 

інші. Дослідний інтерес мають і такі колективні монографії як 

«Територіальна громада: управління розвитком» [202], «Сталий розвиток 



33 
 

територіальної громади: управлінський аспект» [192], в написанні яких брали 

такі науковці як Ю. Куц, В. Мамонова, В. Чаплигін, О. Безуглий, О. Лиска, Ю. 

Калиновський. В рамках державно-управлінського підходу аналізуються таки 

аспекти територіальнох громади як: «реформування адміністративно-

територіального устрою України» [117, с. 35]; потенціал самоврядування 

сучасною територіальної громади [148, с. 1]; «визначення моделей та 

інструментарію розвитку територіальних громад» [148, с. 5]; перспективи 

реформи децентралізації [231], вплив децентралізації на розвиток 

територіальної громади [130]; сталий розвиток територіальної громади [192] 

тощо. Так, фахівцями з державноо управління підкреслюється, що основні 

ініціативи світових країн-лідерів щодо забезпечення сталості в розвитку 

належать саме органам місцевого самоврядування, як найбільш ефективним 

органам управління справами територіальних громад. Але «базові принципи 

сталого розвитку, визначені за конвенціями Ріо, досі не імплементовані до 

українського законодавства, відсутні (або нерезультативні) стратегії, 

концепції, проекти в галузі забезпечення стану сталого розвитку 

територіальних громад населених пунктів і держави в цілому. Більшість 

науковців звертає увагу на недостатню увагу державної влади та 

неефективність засад функціонування системи органів публічного управління 

та адміністрування на місцевому рівні» [37, с. 77]. Науковці розглядають 

можливість розробки дорожної карти, яка є одним із сучасних ефективних 

інструментів стратегічного планування керівництвом новоутворених 

(об’єднаних) територіальних громад. Узагальнення робіт науковців і 

практиків, що вивчають проблеми дорожнього картування, дозволило б 

визначити різні групи та типи roadmapps, кожна з яких має позитивні та 

негативні характеристики [70, с. 35]. Зазначимо, що в державно-управлінських 

розвідках підкреслюється наявність такої проблеми, як нестача окремих 

кваліфікованих кадрів (вчителів, лікарів, працівників сільського господарства, 

культури, побутового обслуговування та ефективних менеджерів тощо). 

Фахівці з державного управління звертають увагу на основні підходи у 
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формуванні та реалізації державної політики розвитку територіальних громад. 

Для традиційного підходу характерно звернення до актуальних проблем та 

потреб громад. Але це призводить до упущення або ігнорування причин 

виникнення цих проблем. Інший, альтернативний, підхід розглядає розвиток 

громади виходячи з її активів та ресурсів. Такий підхід спрямований на 

збільшення потенціалу громади, на посилення її спроможності, а не 

концентрації уваги на дефіциті чогось. Підкреслюються, що «теоретичну базу 

підходу, основаного на активах, складають сім основних теорій: соціального 

капіталу, структурного функціоналізму, конфліктів, символічного 

інтеракціонізму, комунікативної дії, раціонального вибору, структуралізму» 

[15, с. 14-15]. Серед негативних моментів, пов'язаних з реформою 

децентралізації, називають виникнення так званих "псевдогромад", 

орієнтованих на приховану федералізацію, які вільно трактують українське 

законодавство та присвоюють повноваження без проведення виборів та 

залучення населення [104, с.70] 

Історічний формат дослідження територіальної громади передбачає 

з’ясування таких аспектів як особливості територіальної громади на різних 

часових етапах її функціонування. Цьому питанню присвячені наукові 

розвідки Є. Горяченко [51], В. Григор’єва [52], П. Гураль [57], Т. Євсеєнко [65], 

Ю. Малько [117] та інших.   

Політологічний аспект досліджуваної теми розглядається в роботах В. 

Березинського (проблема територіальної громади як агента політичної 

самоорганізації) [24], І. Лисенко (територіальна громада в системі 

громадянського суспільства) [112], А. Осипова (місце та роль самоврядних 

процесів у демократизації сучасного українського суспільства) [140]. 

Дослідження Л. Дрогомирецької присвячено методологічним підходам до 

вивчення територіальних громад в умовах децентралізації влади [64]. Наукова 

розвідка З. Рибчак з’ясовує методи та засоби підтримки прийняття рішень 

формування та розвитку територіальних громад [167]. 
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В сучасних дослідженнях територіальної громади зазначається, що її 

подальший розвиток залежить від імплементація в національне нормативне 

поле основних положень законодавства Європейського Співтовариства (ЄС) і 

від впровадження принципів смарт-спеціалізації в систему стратегічного 

планування регіонального розвитку [206, с. 130 ]. Cмарт-спеціалізація 

тлумачиться в літературі як аргументоване визначення суб’єктами 

регіонального розвитку стратегічних цілей та завдань щодо розвитку 

інноваційних видів соціально-економічної діяльності з урахуванням 

конкурентних переваг регіону, які сприяють підвищенню ефективності 

секторів економіки [204]. Основними принципами концепції смарт-

спеціалізації, на думку Т.Королюк, є: – підприємницьке відкриття 

(самовідкриття), тобто приватний сектор ініціює нові види діяльності, при 

цьому уряд створює умови для здійснення пошуку, розвитку та ефективного 

використання потенціалу зростання; – державне інвестування безпосередньо у 

діяльність як таку, а не сектори; – стратегічна та спеціалізована диверсифікація 

у розвитку інновацій; – прозорість, оцінка та моніторинг, гнучкість прийняття 

управлінських рішень складають основу розробки та реалізації регіональної 

політики [91, c. 17-21]. 

 Проблема територіальної громади знайшла відображення і в 

наукових розвідках закордоних авторів. Так, в книзі Дж. Буковскі, С. П’ятоні 

та М. Смирла «Між європеїзацією та місцевими товариствами: простір для 

територіального управління" [233] розглядаються проблеми загального та 

особливого в управлінських аспектах функціонування територіальної 

громади. Автори дослідження через зосередження навколо трьох вимірів - 

економіки, інститутів та ідентичності - дають переконливі аргументи проти 

надмірної залежності країни та територіальних громад від макродетермінізму: 

«зверху» або «знизу». Через опис типових випадків надаються переконливі 

докази щодо важливої ролі політичного чинника в територіальному 

управлінні, яке здійснюється між подвійним тиском глобалізації і європеїзації 

з одного боку та місцевою культури з іншого. Автори книги розглядають 
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політичний чинник в розвитку територіальних громад в Португалії, Іспанії, 

Італії . 

 Проблемі різноманіття ідентичностей в територіальних громадах  

Європейського Співтовариства присвячена робота Гарі Маркса 

«Територіальні ідентичності в Європейському Союзі» [190]. Автор зазначає, 

що засновники Європейського Союзу (Роберт Шуман, Жан Моне, Конрад 

Аденауер та інші) сподівалися послабити національні ворожнечі шляхом 

встановлення міжнародно-правового порядку, який стримував би 

деструктивні процеси, зменшив міжнародну напругу в стабільних 

наднаціональних інституціях. Їх довгостроковою метою було сприяння 

формуванню європейської ідентичності, яка б переважала націоналізм. І хоча 

засновники не вірили, що європейство замінить націоналізм, вони були 

впевнені, що патріотизм та прихильність до Європи можуть співіснувати. 

Засновники ЄС задумали європейську ідентичність як результат європейської 

інтеграції. Для цього необхідна підтримка еліт, які бачать чесноту 

колективного прийняття рішень у конкретних сферах політики на 

європейському рівні. Це очевидним чином обмежує суверенітет національних 

держав, і якщо громадяни не відчують справжньої прихильності до 

територіальної спільноти Європи, можливості для подальшої європейської 

інтеграції будуть обмежені. Ідентичність формує можливість і стає підґрунтям 

подальшої інтеграції територіальних утворень в Європі. Автор висловлює 

припущення, що особи можуть мати взаємовключені територіальні 

ідентичності [237]. Зважаючи на зростання мобільності сучасної людини ця 

думка є слушною. 

Отже, можна константувати, що осмислення туриторіальної громади в 

філософській, інтелектуальній традиції прошло такі етапи як: латентний;  

галузево-описовий; понятійний. Становлення останнього етапу ще 

продовжується. Незважаючи на появу останнім часом публікацій, спеціально 

присвячених вивченню під різним кутом зору територіальної спільності, 

аналізу сутності, генезису та закономерностей в її розвитку все ще 
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недостатньо. Традиційно феномен територіальної громади виступав 

предметом вивчення істориків, правознавців, політологів, економістів, 

фахівців з державного управління тощо. Певні наукові здобутки в розробці 

досліджуваної теми спонукають розглянути проблему територіальної громади 

у зв’язку з новими соціальними реаліями. Це обумовлено і тим, що 

дoслідження феномена територіальної громади нoсить галузеву oднoбічність 

та бачення прoблеми через галузеву парадигму. Тому слушною є філософська 

рефлексія зазначеної теми з урахуванням сучасної практики реформування 

територіальної громади в світі та в Україні. До цього часу не було соціально-

філософського, комплексного дослідження проблем формування та 

функціонування територіальної громади, її генези та людиновимірних 

функцій. Саме це і дає можливість ставити питання щодо необхідності такого 

дисертаційного дослідження територіальної громади, яке дозвилить глибше 

зрозуміти її роль і значення у життєдіяльності сучасної людини, держави та 

суспільства.  

 

1.2. Специфіка соціально-філософського аналізу територіальної 

громади  

 

 Філософське осмислення проблеми територіальної громади 

спрямовано на дослідження загальних закономірностей розвитку 

територіального облаштування людського буття. Воно дозволяє здійснити 

комплексний і цілісний підхід до територіальної громади з точки зору потреб, 

інтересів, цінностей, реалізації життєвої стратегії та творчого потенціалу 

людини, перебороти галузеву обмеженість, фрагментарність і 

міждисциплінарну замкнутість при здійсненні наукового пошуку. 

Призначення філософії полягає в тому, щоб своїм специфічним 

методологічним комплексом і можливостями висвітлити сутнісни риси 

оточуючого природного та соціального світу та смислоутворювальні 

орієнтири активності людини, залучити людину до світу мудрості, «царини 
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софійності» та активної, соціально-конструктивноїі дії. Філософський пошук 

спрямований випрацьовувати уявлення про універсальні форми культурного 

доробку людства, виявляти і формулювати у мисленнєвих моделях, 

концепціях принципи оптимального територіального облаштування. 

Філософія завжди здійснює обґрунтування методології пошуку вирішення все 

більш складних та неординарних проблем у світі, що стрімко та динамічне 

змінюється. Доречним буде згадати відомі вирази Геракліта - «усе плине, усе 

змінюється»  та «не можна двічі ввійти в одну і ту саму ріку». Філософія 

прагне озброювати суспільство і людину у їх пошуках «нових смислів» 

світоглядними настановами щодо вдосконалення власного існування і, 

зокрема, у пошуках раціоналізації і соціально-конструктивного 

функціонування територіальної громади. Здійснення соціально-

філософського аналізу територіальної громади та перешкод на шляху її 

вдосконалення передбачає з’ясування специфіки і предметного поля  

соціальної філософії. Доречно в зв’язку з цим підкреслити, що соціальна 

філософія - концептуально автономна область філософського знання, яка 

звернена на суспільство, історію, громаду, людину як на суб'єктів 

соціокультурних взаємин, що діють в соціальному просторі.  

 В сучасній філософії виокремлюють два типи соціального  

філософствування – ціннісний і рефлективний [127]. Перший тип виходить з 

розуміння філософії як софійного знання, знання про мудрість буття людини 

у світі. Відповідно до такого розуміння соціальна філософія концентрує увагу 

на обговоренні бажаних форм суспільного устрою, оптимального призначення 

соціальних інститутів і норм гідного існування в суспільстві, які відповідають 

певним уявленням про цінності людського буття. Соціальна філософія як 

система ціннісного осягнення людського буття є альтернативою науковому 

пізнанню суспільства та людини і виступає як своєрідна форма «соціального 

передбачення» [127]. Рефлективний тип соціальної філософії також досліджує 

суспільство, історію і людину, але вже у аспекті пізнання сущого, в напрямку 

з‘ясування логіки їх буття, яка дана суб'єкту пізнання феноменологічно і все ж 
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не залежить від його ціннісних переваг, будучи об'єктом верифікованого 

знання. Предметне завдання рефлективної соціальної філософії - аналіз 

сутності та існування соціальної реальності як підсистеми єдиного й цілісного 

світу, що цікавить філософію взагалі [127]. Досліджуючи сутність та прояви 

суспільного життя, соціальна філософія при розгляді територіальної громади 

поєднує і ціннісний, і рефлективний типи соціально-філософського 

міркування. Розвідки соціальної філософії віддзеркалюють особливості 

соціальних процесів сьогодення, закономірності розвитку і модернізації 

складних систем, якими є як суспільство, так і його складова - територіальна 

громада. Філософія прагне вказати шляхи до зростання масштабів свободи 

людини в контексті реалізації нею життєвої стратегії та творчого потенціалу. 

Життєздатність суспільних систем багато в чому пов’язана з їхньою 

внутрішньою неоднорідністю, обумовленою різноманітною поліфонією 

територіальних громад та їх інтересів. Розвиток суспільства — суперечливий, 

складний процес функціонування територіальної громади в часі і просторі, це 

світ зіткнення їх інтересів та цілей. Багато чудових планів по перетворенню 

таких соціальних інституцій як територіальна громада часто перетворюються 

на абстракцію при іх практичному втіленню, бо зтикаються з обмеженням 

ресурсів і як результат наступає розрив між соціальною теорією і практикою. 

Подолання абстрактності та утопічності проектів – головне завдання 

сучасного суспільства стосовно реформування територіальної громади, її 

соціальної структури та соціального призначення. У розвитку сучасної 

цивілізації антропний принцип, як один з провідних, передбачає при 

досліджені територіальної громади надання переваги інтересам людини та 

спільноти. Одним із чинників, який стимулює дослідження зазначеної 

проблеми, є необхідність перегляду традиційного розуміння територіальної 

громади тільки як елементу територіального устрою країни і надання цьому 

розумінню соціально-філософського виміру, «людського бачення». Це, в свою 

чергу, передбачає актуалізацію світоглядного, культурного, гуманістичного 

значення територіальної громади, її спрямованість на створення соціальної 
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структури та умов життя, гідних людини. В цьому аспекті головним об'єктом 

соціально-філософською рефлексії територіальної громади є не суто 

юридичні, економічні та управлінські показники та індекси, а спільнота та 

людина, що живуть в певному суспільстві і завдяки соціально-

конструктивному функціонуванню якої збагачується і людина, і соціум. 

Філософська розвідка соціально-конструктивних рішень при розробці 

проблеми територіальної громади спонукають до необхідності використання 

соціокультурного підходу, який дозволяє не відкидаючи матеріально-

економічного чинника, акцентувати увагу на духовно-культурну складову 

розвитку територіальної громади. Соціокультурна детермінанта дає 

можливість досліджувати територіальну громаду не в моно-каузальному, а в 

полікаузальному аспекті, враховувати політичний, економічний, культурно-

етнічний, ціннісно-орієнтаційний чинники впливу на її становлення, 

функціонування та розвиток. «Застосування соціокультурного підходу дає 

підставу проектувати сучасний стан соціального буття на майбутнє не в 

фатально зумовленому вигляді, а як багатоваріантну перспективу з 

можливістю реалізації декількох варіантів суспільного розвитку» [195, c.6].  

 Аналіз досліджуваної проблеми, згідно філософській традиції, слід 

розпочати із з’ясування проблемного поля філософської рефлексії 

територіальної громади. Предметом соціально-філософської рефлексії 

виступає дослідження змісту, мети й соціального призначення територіальної 

громади, пошук і обґрунтування її граничних і універсальних засад, рушійних 

сил розвитку. Основне питання філософського осмислення територіальної 

громади – це питання про співвідношення відокремленого, одиничного, 

периферії (територіальна громада) й цілого, загального, Центру (держави) в 

соціальному просторі країни. Філософське осмислення територіальної 

громади особливу увагу звертає на ціннісно-смислову й світоглядну основу 

взаємин теорії й практики в територіальній громаді. Слушним є використання 

понятійного концепту «триєдина міра життя», що пояснює формування  

«системи цінностей в єдності існування, здійснення (отримання душевного і 
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духовного в житті) і реалізації (втілення душевного і духовного в дійсність). 

Такий підхід дозволяє аналізувати розбіжності в оцінно-вольовому визначенні 

дійсності соціальних суб’єктів на основі рівня повноти буття» [110, c. 2]. На 

фундаменті загальної методології науки, культури й філософії необхідно 

здійснювати аналіз процесу відтворення соціальності, людини, суспільних 

благ як головне призначення територіальної громади, і дослідження 

територіальної громади як системний об'єкт соціально-філософської 

рефлексії. Саме ціннісна детермінація функціонування територіальної 

громади, світоглядна спрямованість активності її мешканців є предметом 

уваги соціально-філософської рефлексії. Цим напрямком філософствування 

аналізується також специфіка функціонування територіальних громад в різних 

соціокультурних системах. Останнє передбачає використання в дослідженні 

елементів компаративного підходу. Це дозволяє оперувати ширшим кругом 

даних про різноманітність теоретико-методологічних підходів до вивчення 

людиновимірності територіальної громади, а також з’ясувати сукупність 

артефактів, які існують в устрою громади і виявляються як ознаки спільності 

(єдності), так і відмінності між окремими елементами громади. 

Різноманітність форм територіальної громади у синхронному (одночасовому) 

зрізі - це унікальність соціально-економічних та політичних стратегій та 

практик, самобутніх національних культур соціального буття територіальних 

громад, наявність у них різних традицій, умов тощо. На нашу думку, в умовах 

інформаційного суспільства та розгортання глобалізаційних процесів 

компаративізм є невід’ємним принципом наукового дослідження. 

 У філософській рефлексії територіальної громади виділяють такі 

розділи як: онтологічні засади територіальної громади; гносеологічні засади її 

філософського осмислення; філософська типологізація територіальної 

громади; філософсько-економічне та організаційно-політичне підґрунтя 

функціонування територіальної громади; філософія розподілу ресурсів 

територіальної громади; гуманізація й дегуманізація взаємин в громаді та між 

територіальними громадами. Системність і зумовленість соціальних явищ 
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матеріальними відносинами притаманні будь-якій стадії соціального розвитку 

і тому розвиток територіальної громади і сьогодні неможливо осягнути без 

аналізу її як системи, що складається з окремих елементів, без висвітлення 

специфіки сучасних відносин в та поза територіальної громади. Але без 

характеристики процесів трансформації сучасного суспільства, правових, 

економічних, націокультурних, соціопсихологічних відносин та врахування 

таких світових тенденцій, як посилення турбулентності розвитку сучасного 

соціуму, глобалізація, конкуренція, становлення нового світового порядку та 

інших, розуміння територіальної громади буде обмеженим, однобічним, 

фрагментарним. Системний метод дозволяє дослідити функціі територіальної 

громади, які реалізується основними елементами системи місцевого 

самоврядування, зокрема як самими територіальними громадами, так і їх 

представницькими органами (відповідними радами та органами 

самоорганізації населення), проаналізувати соціальне призначення кожного 

елемента системи місцевого самоврядування. Проведення в Україні реформи 

децентралізації влади, об’єднання територіальних громад та розширення їх 

прав, зміцнення засад муніципального самоврядування через введення нових 

посад обумовлюють необхідність з’ясування усталених системних зв’язків, що 

засвідчує необхідність системного підходу до сучасних процесів та реалій 

розвитку держави та суспільства 

Отже, філософська рефлексія територіальної громади передбачає 

з'ясування його онтологічних, гносеологічних, аксіологічних аспектів, а також 

виявлення праксеологічних можливостей регулювання розвитку 

територіальної громади та спрямованості на задоволення інтересів та потреб 

людини з боку владних суб’єктів громади та структур громадянського 

суспільства.  

Перший крок дослідження спрямований на з’ясування онтологічних 

параметрів, що фіксують територіальну громаду як динамічну, складну 

соціальну систему, яку не можна описати за допомогою лише одних кількісних 

показників та лінійних закономірностей. Буття людини крізь призму її потреб, 
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інтересів, соціальної активності та стратегій життя вплетено в соціально-

економічний розвиток суспільства і територіальної громади, обумовлює його 

спрямованість. Соціально-філософська концептуалізація територіальної 

громади призводить до необхідності використання синергетичного підходу.  

Основні принципи синергетичного підходу до аналізу територіальної 

громади вимагають тлумачити розвиток цього феномена як нелінійний, 

суперечливий, що обумовлений еволюцією соціуму. Згідно синергетиці 

необхідною умовою розвитку є біфуркація і флуктуація. Зв'язок між політико-

економічними і процесами в інших сферах суспільного життя та 

територіальними громадами здійснюється як через врегулюваний вплив 

(державна політика), так і вплив хаотичних процесів внаслідок 

нерівноважного стану самої територіальної громади. В територіальному 

устрою держави синергетика передбачає самоорганізаційне утворення нових 

локальних станів, змін на системному рівні, виникнення нових конфігурацій 

територіальних громад. Територіальні громади як системи, що розвиваються, 

завжди відкриті (обмінюються енергією, інформацією, соціальним капіталом 

тощо із зовнішнім середовищем), за рахунок чого і відбуваються процеси 

локальної впорядкованості і самоорганізації. У кризисних станах 

територіальні громади починають бути більш сприйнятливи до зовнішних 

факторів впливу, які вони б ігнорували в нормальному стані розвитку 

суспільства. У нерівноважних умовах відносна незалежність елементів 

системи поступається місцем випадковій поведінці елементів: поблизу стану 

рівноваги елемент взаємодіє тільки із сусідніми, а в стані далекого від 

рівноваги - «бачить» всю систему цілком і узгодженість поведінки елементів 

зростає. У станах, далеких від рівноваги, починають діяти біфуркаційні 

механізми - наявність точок біфуркації переходу до того чи іншого щодо 

довготривалого режиму системи - аттрактору. Заздалегідь неможливо 

передбачити, який з можливих аттракторів займе система.  

Синергетика пояснює процес самоорганізації в територіальній громаді 

наступним чином: 

http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D1%96%D1%84%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%82%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80&action=edit&redlink=1
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- територіальна громада повинна бути відкритою, бо будь-яка закрита 

система повинна в кінцевому результаті прийти до стану з максимальною 

ентропією і припинити будь-яку еволюцію; 

- територіальна громада повинна бути досить далека від точки рівноваги. 

У точці рівноваги як завгодно складна система має максимальну ентропію і не 

здатна до будь-якої самоорганізації; 

- фундаментальним принципом самоорганізації є виникнення нового 

порядку і ускладнення систем через флуктуації (випадкові відхилення) станів 

їх елементів і підсистем. Такі флуктуації зазвичай мінімізуються в усіх 

динамічно стабільних і адаптивних системах за рахунок негативних зворотних 

зв'язків, що забезпечують збереження структури і близького до рівноваги 

стану системи, в нашому випадку – територіальної громади;  

- у більш складних відкритих системах як, наприклад, світова спільнота, 

світ в цілому, завдяки масштабному впливу ззовні і посиленню 

нерівноважності, відхилення з часом зростають, накопичуються, викликають 

ефект колективної поведінки елементів і підсистем і, врешті-решт, призводять 

до «розхитування» колишнього порядку і через відносно короткочасний 

хаотичний стан системи призводять або до руйнування колишньої структури, 

або до виникнення нового порядку.  

Оскільки флуктуації носять випадковий характер, то поява будь-яких 

новацій у світі (криз, революцій, техногенних або природних катастроф, 

пандемій) обумовлюється дією суми цих випадкових чинників. 

 Зазначимо, що синергетика акцентує увагу саме на самоорганізації в 

системах різноманітної природи. Але в соціальному бутті існує і організація 

соціального простору, тому аналіз досліджуваної проблеми повинен 

передбачати і управлінську ефективність щодо регулювання розвитку 

територіальної громади. В цій площині в роботі буде розглянуто дискусію 

щодо принципів взаємин держави й територільної громади, розподілу функцій 

між ними в умовах розгортання процесів децентралізації та кризових явищ в 

країні та світі. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%B7%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%B7%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
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Що ж виступає рушійними силами розвитку суспільства взагалі та такої 

його складової як територіальна громада, зокрема. Це – соціально-

конструктивна діяльність людей, їхні потреби, інтереси, цінності, соціально-

ефективна управлінська діяльність суб’єктів влади та громадянських 

інституцій, конкуренція, наявність ресурсів (земля, енергоресурси, фінанси, 

інвестиції, ефективний менеджмент, регулярне оновлення технологічних 

рівнів виробництва в індустріальному, аграрному, сервісному секторах 

громади, трансформація відносин найманої праці, інтелектуальний та 

високопрофесійний освітній потенціал, віртуалізація життєдіяльності 

територіальної громади та деякі інші чинники).  

Увага до розгляду соціокультурної детермінації розвитку територіальної 

громади пояснюється обставинами як теоретичного, так і практичного плану. 

Соціально-філософські дослідження територіальної громади останніх років 

свідчать про значно більший вплив культури (особливо духовної - релігія, 

наука, ментальність, суспільна свідомість тощо) на розгортання процесів 

реформування територіальної громади , ніж це передбачалося раніше. В ХХ1 

столітті взаємовплив культури і економіки  набув нових форм, що обумовлює 

застосування соціокультурного контексту в дослідженні розвитку 

територіальної громади. Якщо раніше в соціальній філософії поширеним було 

домінування і абсолютизація  принципу економізму, то реалії сьогодення 

вимагають систему філософського знання про територіальну громаду, 

актуальну не лише в межах теоретичної, але і практичної філософії та 

затребувану суб’єктами влади та управління. Безсумнівно, теоретико-

методологічні основи сучасної філософської рефлексій буття територіальної 

громади повинні розкриватися у контексті теорій інформаційного, 

постіндустріального суспільства, «економіки знань», Інтернету речей та 

комунікативної прагматики. 

Друга предметно–дослідницька сторона включає гносеологічні 

параметри, що обумовлює уточнення» концептів «суспільство», «держава», 

«децентралізація», відштовхуючись від розуміння яких буде проаналізовано 
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сутність, ґенезу, функції, людиновимірність та соціальну ефективність 

розвитку територіальної громади.  

Поняття «суспільство» в нашому дослідженні мі будемо тлумачити як 

соціальне явище, що позначає сукупність людей, які об’єднані соціальними 

нормами, інститутами (головними серед них є держава, а на сучасному етапі і 

інституції громадянського суспільства), цінностями. Держава – це, на нашу 

думку, політична організації суспільства що характеризується суверенною 

владою та публічним характером, реалізацією своїх повноважень у всіх своїх 

частинах на певній території через систему спеціально створених органів та 

організацій, за допомогою яких здійснюється політичне, економічне та 

ідеологічне управління соціумом. В розвитку сучасної держави відзначаються 

такі тенденції: - зростання рівня її інституціоналізованості та функціональної 

спрямованості; - процесами десуверенізації, децентралізації і дегуманізації. 

«Знаковим є зміна взаємодії держави з бізнесом. Спроба зберегти стійкий 

зв'язок з корпораціями призводить до зміни у відносинах людини і державної 

влади. Основним суб'єктом взаємодії з державою стає корпорація, а звідси і 

перетворення національної держави в корпоративну. Якраз корпоратизація 

держави – це найважливіший момент її дегуманізації, оскільки фізичний 

індивід – як суб'єкт, віддається на відкуп корпораціям. Сучасна держава 

повинна бути сильною, іншими слова здатною вирішувати все різноманіття 

внутрішніх і зовнішніх проблем тієї цілісності яку воно представляє»[197, с. 

137]. Саме під впливом держави, в результаті  її функціонування формується 

людина, спільноти і суспільство з їх індивідуальними і кооперативними 

характеристиками. «Ці властивості є продуктом діяльності державних 

інститутів, діяльність яких, у сукупності, мають на меті виховання, розвиток 

освіти, науки, культури, здійснення інформаційного вплив»[197, с. 28]. 

.Децентралізація - це поняття, що позначає в урядовій сфері процес 

перерозподілу функцій, повноважень, людей або речей від центрального 

управління до місцевих органів влади та органів самоврядування. В 

децентралізації виокремлюють такі складові як політичну та адміністративну 
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сторони. Децентралізація може бути територіальною – переміщення влади від 

центрального міста на інші території, і може бути функціональною — шляхом 

передання повноважень на прийняття рішень з головного органу будь-якої 

галузі уряду до чиновників нижчих рівнів. Децентралізація передбачає 

конкуренцію урядової влади та і місцевої системи самоврядування. За 

трактуванням «Великого тлумачного словника сучасної української мови», 

децентралізація – це система управління, за якої частина функцій центральної 

влади переходить до місцевих органів самоуправління; скасування або 

послаблення централізації [40]. 

Філософські знання уявляють собою концептуальну конструкцію щодо 

буття людини та суспільства, котра уможливлює процедуру формування 

смислового поля, у межах якого тлумачиться й освоюються субстанціональні 

начала, методики та моделі територіальної громади, принципи її управління та 

самоорганізації. Якщо в доіндустріальних та індустріальних фазах суспільного 

поступу територіальна громада та її розвиток був обумовлений, головним 

чином, виробництвом товарів та послуг, вилученням та перерозподілом 

суспільних благ, то сучасні засади соціально-економічного розвитку 

суспільства та економіки постіндустріальної фази  спрямовуються не стільки 

на підтримання територіальної громади, скільки на розширення можливостей 

створення нових способів функціонування територіальної громади.  

Методологічна ситуація в системі сучасних знань про територіальний 

устрій країни характеризується плюралізмом методологічних комплексів, 

різноманітністю наукових позицій та наполегливістю кожної школи у 

доведенні своєї правоти та адекватності, своїх пріоритетів, завдяки чому 

діалог між ними набуває складного та суперечливого характеру. Це приводить 

до того, що фактично нівелюється значення загальнотеоретичних принципів 

наукового підходу, а пізнання «незнання» набуває творчого індивідуального 

характеру та передбачає різні форми істини.  Слід підкреслити, що соціально-

філософські роздуми є істинними тільки тоді, якщо вони дозволяють 

врегулювати відносини відповідно до установ щодо принципі розвитку 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%81%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%96_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F#cite_note-6
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територіальної громади в певному суспільстві  та вирішити протиріччя в  

системі життєдіяльності територіальної громади. Зазначимо, що, наприклад, 

постмодернізм відмовляється від «дзеркальної теорії пізнання», згідно якої 

«уявлення розуміється як відтворення об'єктивності, що знаходиться поза 

суб'єктом», через що для філософії класичного типу «головними ціннісними 

категоріями ... є адекватність, правильність і сама Істина» (Ф. Джеймісон).  

Концепція істини виступає в постмодернізмі як концепція «ігор істини». З 

погляду постмодернізму, істина зовсім не є продуктом когнітивного 

наближення до пізнаваного об'єкту, результуючим в адекватному збагненні 

його суті, істина виступає як один з проявів інтерпретаційного свавілля 

суб'єкта, вона є «сукупністю  правил» (М. Фуко) - тих або інших, - якими 

керується суб'єкт, організуючий свої когнітивні практики відповідно до 

нормативних вимог, характерних для того або іншого типу дискурсу. В світлі 

постмодерністської відмови від логоцентризму пізнання перестає 

розглядатися як процес експлікації іманентного сенсу наочності, що 

осягається, статус істини позначає лише ситуативний «ефект»,  гносеологічна 

фігура істини трансформується у фігуру «ігор істини», і тим самим 

пізнавальний процес як такий представ в постмодерністській проекції саме як 

процесуальність ігор істини. Вище наведене віддзеркалює ситуацію щодо 

розуміння різними політичними та науковими суб’єктами сутності  

територіальної громади та принципів її вдосконалення в сучасному 

суспільстві. На відміну від попередньої гносеологічної традиції, що 

центрується саме навколо поняття істини, осмисленого не тільки в 

когнітивному, але і в аксіологічному аспекті, постмодерністська модель 

пізнавального процесу зовсім не характеризується подібною централізацією, - 

в постмодерністській системі відліку розуміння сутності досліджуваного 

предмета та істинних уявлень про нього сприймається суто операційно 

(причому політико-операційно): істини розглядаються як «сукупність правил, 

відповідно до яких істинне відокремлюють від помилкового і пов'язують з 

істинним специфічні «ефекти влади» (М. Фуко). Найважливішим аспектом 
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розгляду істини в постмодернізмі виступає тому аспект соціально-політичний. 

Створення «історії істини» мислиться в постмодернізмі як створення «такої 

історії, яка була б не історією того, що може бути істинного в знаннях, а 

аналізом «ігор істини», ігор істинного і помилкового, ігор, через  які буття 

історично конституює себе як досвід, тобто як те, що може і повинно бути 

помисллено" (М. Фуко). Постмодернізм задається семантичною опозицією 

таких феноменів, як "воля до істини" і "турбота про істину". Якщо «воля до 

істини» припускає лінійний рух до істини, зрозумілий як єдиний, то «турбота 

про істину»,  навпаки, припускає процесуальність руху істини, самодостатню 

в своїй плюральної і не результуючу в істині як фінальній величині. В світлі 

концепції «турботи про істину» місце істини в традиційному її розумінні (як 

закінчений, результуючий продукт, що обриває собою процес пізнання) 

займають ігри істини як плюральна процесуальність виробництва знання. 

Саме «турбота про істину» як імпульс до істинності, узятий в своїй 

процесуальності, є предметом осмислення філософії постмодернізму. У 

контексті постмодерністської філософії ідея «турботи про істину» виявляється 

співзвучною тим парадигмальним презумпціям, які обґрунтовують собою 

постметафізичне мислення сучасності. Перш за все це стосується відмови 

сучасної культури від логоцентризму і орієнтацій її на нові ідеали опису і 

пояснення, а також  переорієнтації сучасної філософії з характерної для 

класики «волі до істини» до «турботи про істину», що означає домінування 

«ігор істини» в пізнанні територіальної громади. 

У сучасній кризовій політичній і соціально-економічній ситуації, коли 

чітко виявилися теоретичні й практичні прорахунки в регулюванні 

територіальної громади, первісна ейфорія регулювання з центру та ринкової 

«панацеї» усе більше поступається місцем фундаментальним теоретичним 

дослідженням закономірностей розвитку територіальної громади. Із цієї 

причини все в більшій мірі усвідомлюється та непорушна  істина, що ринкові 

відносини - це, насамперед, вільні відносини, вираження свободної волі 

власників, якими є господарюючі суб'єкти - учасники ринкових трансакцій. 
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Цю просту істину у свій час відзначив А. Сміт, який стверджував, що будь-яка 

угода відбудеться лише в тому випадку, якщо в результаті  вигоду одержують 

усі учасники угоди, що діють відповідно до власних інтересів, а не за 

примусом [178, с. 143].  

Третій крок в соціально-філософській рефлексії досліджуваної проблеми 

- аксіологічний. Він  передбачає дослідження цінностей функціонування та 

розвитку територіальної громади, з’ясування людиновимірних індексів її 

функціонування. Головною є людина, чия  праця, пізнавальна активність і 

творча діяльність виступає і як головна рушійна сила, і як мета, ціль розвитку 

територіальної громади і суспільства. Цей зріз аналізу базується, крім усього 

іншого, на методологічному посиланні, відповідно до якого визначається 

реальність буття свідомості, а також активний вплив потреб, інтересів, 

світоглядних установок та діяльності людини на об’єктивні показники рівня  її 

життя в тривіальній громаді. В умовах функціонування сучасного суспільства 

проблема аксіологічного змісту життєдіяльності людини в територіальній 

громаді набуває все більшої значущості. Адже діяльність, яка не є ціннісно-

орієнтованою постає певною загрозою для майбутнього існування громади, 

збереження її цілісності та забезпечення повноцінного публічного та 

приватного буття особистості. Завданням є вироблення таких орієнтирів щодо 

розвитку окремої території та країни в цілому, які б уможливили їх гармонійне 

подальше співіснування. 

Дослідження логіки розвитку територіальної громади передбачає 

з’ясування: - пріоритетних принципів її функціонування в рамках 

різноманітних систем політичної ідеології (як системи обґрунтованих та 

визнаних у соціумі пріоритетних ідей соціального розвитку); - соціально-

творчої ролі знань та технологій управління територіальною громадою та 

життєдіяльності суспільства; -  інформації щодо напрямків подальшого 

розвитку соціуму  та територіальної громади, бо прагнення до її оптимального 

облаштування є кроком до її свободи та соціально-конструктивної активності.  
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Дослідження людиновимірності облаштування територіальної громади 

передбачає з’ясування змісту понять «гуманізм» та «людиновимірність».В 

сучасній європейській філософії існують численні підходи до проблеми людини, 

що передбачає багатовимірність поняття «гуманізм». Корені гуманізму сягають 

античної і римської культур. В античні часи поняття «гуманізм» подекуди 

вживається як синонім «вищої освіти», а в працях Марка Тулія Цицерона 

гуманізм ототожнюється з ідеалом освіти за грецькими канонами. З часом це 

поняття залучається для визначення як певного способу мислення, так і 

способу життя. Починаючи зі стоїків, суть цього поняття дедалі більше 

набуває значення розумної людської поведінки щодо інших людей, незалежно 

від їхнього статусу і освіченості. Зазначимо, що термін гуманізм 

використовується й у вузькому сенсі для позначення культурно-ідейного 

напрямку в Італії у XIV-XVI століттях, який був спрямований на вивчення та 

розповсюдження античної культури. 

Таким чином, гуманізм (в даному дослідженні ми використовуємо цей 

термін у широкому розумінні) представляє собою систему світоглядних 

настанов, відповідно до яких: - людина, її права, свободи та здоров’я - найвищі 

цінності соціального буття; - необхідно створювати належні умови для 

повноцінної життєдіяльності для кожної людини; - справедливість, доброта, 

милосердя, рівність - принципи взаємин між людьми; - розвиток суспільства 

повинний бути спрямований на розвиток громади потенцілу кожної людини, 

для надання кожній людині можливості реалізувати власну життєву програму 

та творчі здібності. 

 Зміст першого розділу дисертаційного дослідження відображений в 

наступних публікаціях автора – у фаховій статті [184] та тезах [189]. 
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Виcновки до першого розділу 

 

1. Суспільство завжди складається з соціальних спільнот - історично 

сформованих, функціонально обумовлених об'єднань людей. Підґрунтям 

об'єднання в першу чергу стають: територія і громади, спільними для членів 

яких є цінності матеріальної та духовної культури. Проблема вивчення 

філософських вимірів територіальної громади в науковій літературі є мало 

досліджуваною, тематично розпорошеною в окремих галузях гуманітарного 

знання. Різнобічні аспекти проблеми територіальної громади аналізувались в 

великій кількісті досліджень. У літературі домінував економічний, 

юридичний, історичний, політологічний, управлінський підходи до вивчення 

функціонування та господарської і соціокультурної діяльності територіальної 

громади та її розвитку.  Поза увагою фахівців залишився людиновимірний 

аспект територіальної громади, що обумовлює нагальну потребу в соціально-

філософському аналізі досліджуваної проблеми. 

2. Осмислення туриторіальної громади в філософській, інтелектуальній 

традиції прошло 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. Однак, продуктивність ідей, висловлених науковцями з 

різних галузей науки, дозволила дисертанту розглядати їх у якості 

методологічного й теоретичного підґрунтя при розкритті змісту проблеми 

соціально-філософських вимірів територіальної громади. 

3. Досліджувана тема є певною мірою міждисциплінарною, слушним є 

визначення специфіки саме соціально-філософського аналізу територіальної 

громади. Соціально-філософське осмислення феномена територіальної 

громади передбачає з’ясування специфіки і галузевого осмислення 

досліджуваного об’єкту. Галузеві підходи щодо висвітлення різноманітних 

проявів територіальної громади дають теоретичну базу для їх універсалізації і 
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оформлення філософської парадигми цього феномена. Соціально-

філософський аналіз територіальної громади, на відміну від інших соціально-

гуманітарних розвідок, передбачає: з’ясування семантичного поля понятійної 

конструкції «територіальна громада»; генезису територіальної громади; 

людиновимірності, функцій та соціального призначення територіальної 

громади; аналіз проблемного поля функціонування та реформування 

територіальної громади в Україні в умовах розгортання процесу 

децентралізації, дослідження її як монади соціальності та чинника розвитку 

суспільства; з’ясування чинників оптимізації її подальшого розвитку. 

4. Специфікою соціально-філософського аналізу феномена 

«територіальна громада» є його спрямованість на з’ясування сутності, 

атрибутів, тенденцій розвитку та екзистенційних проблем існування в умовах 

нових світових викликів таких як пандемія короновірусу та масштабні 

карантинні обмеження житєдіяльності соціальних суб’єктів. В цьому аспекті 

слушним є застосування в рамках соціокультурної парадигми таких підходів 

як: іcторико-генетичний (доcлідження генези територіальної громади як 

соціокультурного явища); cиcтемний  (територіальна громада аналізуєтьcя як 

складова соціальності, що містить поєднані певною внутрішньою логікою 

елементи);аксіологічний (вивчення цінністних 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 порівнюєтьcя щодо влаcтивої їй cпецифіки в різних 

cоціокультурних cиcтемах).  
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РОЗДІЛ 2. ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА ЯК СКЛАДОВА 

ЛЮДСЬКОГО БУТТЯ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ 

 

 

Модернізаційні процеси в сучасному соціумі обумовили необхідність 

теоретичного осмислення суспільних змін і, зокрема, в територіальних 

громадах. Розгортання світових децентралізаційних тенденцій в управлінні 

регіональним розвитком викликали багато питань щодо сутності 

територіальних громад, їх генезису, цінностей функціонування, соціального 

призначення, взаємодії з центральними органами влади. Це обумовило інтерес 

соціальної філософії до проблематики територіальної громади. 

 

2.1. Сутність та генеза територіальної громади як соціокультурного 

явища 

 

Територіальна громада є невід’ємною складовою функціонування 

соціуму, транслятором інтересів спільноти на рівень центральної влади і 

побудови конструктивних взаємин з соціальними суб’єктами, що оточують її. 

Філософське осмислення соціального об’єкту передбачає з’ясування його 

генези, зв'язок зі становленням суспільства та людини, з її інтересами та 

цінностями. Це вимагає висвітлення сутнісних характеристик, основних етапів 

становлення, особливостей та тенденцій розвитку територіальної громади. 

Поява людини на певній території в Східній Африці приблизно 2,5 млн 

років тому (згідно найбільш поширеній думці) свідчить про виникнення і 

територіальної спільноти, в якій людей об’єднували певна територія, 

кровноспоріднені зв'язки, діяльність по забезпеченню роду продуктами 

життєдіяльності (полювання і збирання ресурсів природи), спільність 

побутової організації виживання, зокрема, підтримка вогню, приготування їжі, 

облаштування житла, захист від нападів інших племен та диких звірів  тощо. 

Історично першою формою громади була родова, яка виникає на підставі 
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природних, кровноспоріднених, родинних зв’язків. Вона характеризується 

колективним характером праці та споживання. В первісному суспільстві 

громада була універсальним соціальним інститутом, виробничою, сімейно-

побутовою і культовою спільнотою. Природна спільність людей обумовила 

початок цивілізаційного розвитку людства. Громада була необхідною 

передумовою ефективної трудової діяльності людей. Нерозвиненість 

технологічного комплексу виробництва в первісному суспільстві 

обумовлювали колективність добування життєвих засобів. Існування для 

індивіда поза первісної громади було неможливо. Якщо окремі індивіди або 

сім'ї і могли бути господарсько відокремленими в середині громади, то поза 

громади вони виявлялися нежиттєздатними, бо громада виступала соціально-

економічним та культурно-побутовим цілим. В еволюції родової громади 

зазвичай виокремлюють ранню родову громаду мисливців, рибалок, збирачів 

дарів природи і розвинену родову громаду землеробів і скотарів. Отже, 

першим проявом територіальної громади була родова громада, яка була 

основною структурною одиницею первісного суспільства на початковому 

етапі його становлення. У суспільствознавчій науці існують різні точки зору 

на співвідношення громади і роду. Згідно з однією з них, на ранніх етапах 

розвитку громада і рід збігалися. Поділ громади, як виробничого осередку, і 

роду, як екзогамного колективу кровних родичів, відбулося пізніше – при 

переході до патріархально-родових відносин [136]. В первісній територіальній 

общині родові зв'язки поступово витісняються зв'язками з територією, 

близькістю проживання, хоча певною мірою зберігаються і відносини кровної 

спорідненості. Кінець епохи первісної територіальної общини збігається з 

часом виникнення держави. Слід підкреслити, що первісні форми 

територіальної общини з появою держави і певним її внутрішнім поділом на 

територіальні складові  перетворюються  на громади як підґрунтя 

державотворення і набувають ознак усталеності та регіональної специфіки. 

Виникнення територіальної громади пов’язують з розкладанням 

первісного ладу, з переходом від економіки, що присвоює, до економіки, що 
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виробляє. Зазначимо, що в літературі в якості синоніма територіальної 

громади використовують також понятійну конструкцію «сусідська громада», 

особливо це вживання характерно при аналізі первісного суспільства та його 

кризи. В подальшому історичному розвитку людства виникають різноманітні 

соціокультурні різновиди територіальної громади. На розвиток і конкретні 

форми територіальних громад накладали відбиток природно-географічне та 

соціально-історичне середовище, етнічні компоненти, специфіка 

господарської діяльності та рівень розвитку. На нашу думку, форма і контент 

територіальної громади обумовлюються історично-формаційними та 

цивілізаційними чинниками Тому слушним є виокремлення таких типів як 

територіальна громада Давнього світу, епохи Середньовіччя, Нового часу та 

Ринково-модерної епохи. Розглянемо особливості деяких з них  більш 

детально.  

Територіальна громада Давнього світу відбиває особливості її 

існування в другій половини первісного суспільства, в епоху Античності та в 

соціумах Давнього Сходу. Громади в цих регіонах та в різні епохи мають як 

загальне, так і відмінне. Так, первісна сусідська громада складалася з 

самостійних господарств окремих сімей, об'єднаних територіально-

сусідськими зв'язками і спільною власністю на головний засіб виробництва – 

землю, пасовища, угіддя. Територіальній громаді цього періоду властивий 

дуалізм – поєднання приватної власності окремих сімей з колективною 

власністю всієї громади. Колективна власність в первісно-сусідській громаді 

представлена двома формами: общинною і родовою. Характерними рисами 

первісної сусідської громади є: наявність загальної території, общинне майно 

і громадське землеволодіння при приватному землекористуванні, наявність у 

громади органів управління, різних форм кооперації і взаємодопомоги між 

общинниками, їх спільний виступ у конфліктах і справах, пов'язаних з 

міжобщинними відносинами, наявність певної ідеологічної (релігійної) 

єдності общинників, переплетення територіальних зв'язків з 

кровноспорідненими угрупуваннями, що вже розпадаються. Формат первісної 
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сусідської громади простежується як в патріархальних, так і в пізньо-

матріархальних суспільствах [145]. В той час як рід заснований на принципі 

кровного споріднення, громада ґрунтується на територіально-сусідських 

зв'язках.  

В суспільствах Давнього Сходу мав місце азіатський формат 

територіальної (сусідської) громади, що панував на первісній стадії 

історичного розвитку. Для азіатської громади була характерна спільна 

власність на землю, значна вага колективної праці, з'єднання ремесла і 

землеробства, слабкий поділ праці між різними громадами. Земельний наділ 

окремої сім'ї був невід'ємною власністю громади. Саме для азіатського типу 

громади характерна участь в реалізації великих іригаційних проектів того часу 

[113]. Наприклад, китайська територіальна громада, згідно реформатору Шан 

Яну, повинна дотримуватися принципів кругової поруки, колективної 

відповідальності за злочини, доносительства на порушників законів сумісного 

буття, бо доноси є можливістю попередити злочини і зберегти цілісність та лад 

в громаді. 

Своєрідну форму ранньої сусідської громади представляла і кастова 

громада, яка обумовлена суспільним поділом праці. Вона жорстко 

закріплювала кастові відмінності відповідно до прийнятої в суспільстві 

ієрархії. Кастова громада ґрунтувалася на натуральному обміні продуктами і 

взаємодоповнюючій діяльності. Найбільш повний розвиток общинно-кастова 

система отримала в Індії, в Стародавньому Єгипті, Японії та Океанії. 

Розкладання кастової громади відбувалося надзвичайно повільними темпами 

і збереглося певною мірою в деяких регіонах до нашого часу. Для кочової 

громади (ще одного різновиду громади Стародавнього світу) була притаманна 

специфіка виробничої діяльності – колективний випас і охорона стад, сезонна 

зміна пасовищ, родова взаємодопомога в разі негараздів та стихійних лих). 

Кочова громада обумовлювала функціонування кожної сім'ї (великої чи малої) 

лише в якості члена колективу. Район кочовища, який обіймала кочова 

громада, був складовою частиною загальної земельної власності спільноти 
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[136]. Цей різновид територіальної громади зберігається для деяких етносів 

(наприклад, для бедуїнів) до сьогодні. В усіх формах первісної територіальної 

громади привілейоване становище общинної верхівки стало фактором, який 

пришвидшував розвиток майнової і соціальної диференціації. 

Для античної громади характерно відокремлення сімейно-

індивідуального господарства і приватної власності [65]. Античне місто 

створило політику (з грец. – polis), унікальне середовище, в якому жителі – 

громадяни збираються разом, щоб обговорити проблеми громади та керувати 

місцевим життям. Місто керувалося однією асамблеєю або декількома, 

об’єднаних в конфедерацію асамблей. Це залежало від його меж, звідси й 

Арістотелівське розуміння територіальних меж міста: щоб з міських стін 

можна було почути крик про допомогу. Громади функціонували й на рівні 

кварталу, району чи невеликого поселення, відповідали традиційним ідеалам 

античної демократії у децентралізованому великому місті. Члени громади 

стали приватними власниками оброблюваного наділу землі, а 

використовувана для загальних потреб громадська власність в якості 

державної власності була відокремлена від приватної власності. Гарантією 

збереження античної громади слугувала рівність вільних громадян, що 

входили до неї та які самостійно забезпечували своє існування [136 ]. 

Територіальна громада Середньовіччя обумовлена розвитком 

феодалізму, домінуванням теолого-догматичного світоглядного стандарту та 

сільського типу громади і найбільш повно відбиває свої особливості в такій 

формі як германська марка. Громадські порядки продовжували діяти 

всередині феодального володіння в якості доповнення до парцелярного 

господарства селян. Власне господарство феодала було змушене підкорятися 

розпорядку сільської громади. За допомогою середньовічної громади 

піднімалася цілина, розчищалися ліса, прокладалися дороги, зводилися 

іригаційні і меліораційні споруди, будувалися мости, млини, військові 

укріплення, замки, культові будівлі. Німецька громада стала подальшим 

кроком у зміцненні сімейно-індивідуального селянського господарства як 
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основного виробничого осередка. У німецькій громаді колективна власність 

була лише доповненням до власності окремих домохазяїнів. Сільська громада 

як соціальний інститут керував всіма сферами життям села - господарською, 

громадською, сімейно-побутовою, духовно-моральною. Громада залишалася 

найважливішим соціальним інститутом в докапіталістичних суспільствах 

[136]. Середньовічне місто, з притаманною йому вузькою спеціалізацією 

ремесел і торгівлі, корпоративним принципом гільдейско-цехових організацій 

і своєю товарно-ринковим призначенням, було породженням феодальних 

суспільно-економічних відносин. Місто виникло і розвивалося в умовах 

обмеженості товарно-грошового ринку, зумовленої пануванням натурального 

господарства при феодалізмі. Міські центри ремісничого виробництва і 

товарного обміну поступово стали формувати місцеві (локальні і регіональні) 

ринки, перетворившись згодом у важливий фактор історичного розвитку 

західноєвропейської середньовічної цивілізації [50].  

Новий час в історії людства характеризується розширенням горизонту 

можливостей як у виробничій практиці, так і у повсякденному житті людини. 

Розвиток капіталізму, послаблення впливу церкви, зростання масштабів 

промислових центрів, розширення торгівлі та можливостей для забезпечення 

людиною своїх потреб – все це вело до множення і ускладнення функцій 

громади щодо забезпечення життя своїх мешканців. Поступово в умовах 

посилення централізації значна частина цих функцій перейшла до держави.  

Поряд з традиційною сільською громадою, розвивається і така форма як 

міська територіальна громада. Місто виступало і як єдина територіальна 

громада, і як складна структура, що складається з декількох територіально 

відокремлених громад всередині міста. Перетворюючись в місто, 

територіальна громада приймає поступово державну форму, стає низовою 

ланкою державного управління або місцевого самоврядування, бо з'являється 

необхідність в адміністрації, поліції, зборі податків, будівництві доріг, 

організації установ освіти, охорони здоров'я тощо. Міська територіальна 

громада характерна для всіх соціокультурних систем світу. Загальне для 
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міських територіальних громад – перехід від суспільства, заснованого на 

спільній власності, до суспільства, заснованого на приватній власності. Якщо 

сільська громада завжди залишалася основою організації землеробського 

виробництва, то міська громада виступає основою промислового, наукового, 

освітнього, культурного виробництва. Відзначимо, що життя індивіда в 

міській громаді було під меншим контролем громади, ніж в сільській. Сільська 

громада, крім виробничої і соціальної функцій, підтримувала традиційні 

уявлення величезної маси сільського населення про збереження угідь і 

порядку їх екологічного використання, про норми і форми громадської та 

сусідської поведінки в різних вікових групах і ситуаціях, про традиції, обряди 

й свята, що пов'язані з циклами сільськогосподарського виробництва, про 

правила повсякденного побутового життя й елементарні етичні та естетичні 

настанови. 

Ринково-модернова епоха, на нашу думку, знаменує розвиток 

соціального простору з другої половини 20 століття по сьогодення. Третя і 

Четверта промислові революції радикально змінюють життя людства, яке вже 

налічує 7,6 млрд. мешканців планети. Прискорення динаміки соціальних змін 

в суспільних утвореннях та ритмів життєдіяльності соціальних суб’єктів 

ставить під сумнів можливість використання молоддю громади життєвого 

досвіду та традиційних настанов старшого покоління територіальної громади. 

Віртуалізація соціального простору та індивідуалізація стилю життя сучасної 

людини надають їй можливість вибирати ту чи іншу територіальну спільноту, 

окремих індивідів, спільнот та установ для комунікації, бізнесу, дозвілля, 

навчання та самовдосконалення. Блукання Інтернетом та комунікаційна 

активність в соціальних мережах стає важливою складовою життєдіяльності 

сучасної людини. Становлення єдиного економічного, політичного, правового 

та культурного простору («універсалізація світу») на основі нових технологій 

формує глобалізоване співтовариство, яке можна розглядати як певну форму 

ринково-модернової територіальної громади. Поширення мережевої 

організація сучасного соціуму, раціоналізація діяльності і мислення порушили 
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локальність територіальної громади, змінили людську життєдіяльність в 

територіально-локальних спільнотах. Відбувається не розпад локальних 

спільнот, а їх трансформація в ході зміни структури і функцій та 

пристосування до сучасного суспільного розвитку. Територіальна громада є 

необхідним елементом, який опосередковує соціально-економічний розвиток 

і зберігає регіональну самість «великого будинку» з високим рівнем 

територіальної ідентифікації її мешканцями. В умовах зовнішнього впливу і 

виникнення кризових ситуацій захисна функція територіальної громади 

зростає. Головним моментом в еволюции територіальної громади є зменшення 

її замкнутості, рівня автономності, відокремленої виробничої 

життєспроможності і залучення у велике суспільство через широкий спектр 

зовнішніх зв'язків та рішень, прийнятих спільно з іншими соціальними 

суб'єктами.  

Розгляд сутнісних характеристик сучасної територіальної громади 

обумовлює аналіз кола можливостей її влади. Осмислення соціального буття 

територіальної громади стикається з проблемою визначення загального та 

відмінного влади територіальної громади та державної центральної влади. 

«Чие має громада окрему, відмінну від держави владу, чи є вона незалежною 

від держави владу, чи є вона незалежною від держави публічно-правовою 

корпорацією ч ж, навпакиміцно включена в державний організм і виконує 

тільки функції органу держави ?» [17, с. 19]. Сворення громади може бути 

зумовлене як історичними, етнічними, культурними чинниками так і 

соціально-економічною необхідністю, прикладом чого на сучасному етапі є 

процеси добровільного  чи примусового (планового) об’єднання 

територіальних громад сіл, селищ, міст, а також процеси приєднання певних 

територіальних громад до інших територіальних громад, які відбуваються в 

Україні. 

Територіальну громаду повною мірою стосується положення, що в її 

основі (як і в будь-якій соціальній спільноті) лежить прагнення людини до 

реалізації тих переваг, які дає солідарність, об'єднання зусиль, що ведуть до 
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зростання ефективності індивідуальних дій, здатності відстоювати свої 

інтереси і тим самим до можливості виживання [51, с. 22]. Традиційна 

територіальна (і сільська, і селищна й місцева) громада зберегла певні 

соціокультурні функції, і в умовах децентралізації управління в державах 

територіальна громада набуває нового звучання в житті своїх мешканців. 

Ринкова економіка, демократизація суспільного життя, відмова від елементів 

національного суверенітету, пріоритет міжнародного права і міжнародних 

інститутів, глобальне переформатування обумовлюють новий формат світу. 

Новий світовий порядок визначають: – рішення країн-лідерів (країни «Великої 

сімки» – G-7 та «Великої двадцятки» – G-20); – процеси глобалізації та 

регіоналізації; – протистояння супер-держав та їх об’єднань; –  виклики та 

обмеження у звязку з пандемією короновірусу; –інтереси соціальних 

суб’єктів; – релігійно-етнічний фактор, геополітичне переформатування світу. 

Геополітичні точки тиску призводять до збільшення міграції, що особливо 

видно на прикладі країн Європейського Союзу. Впровадження концепції 

відкритого суспільства, розвиток зв’язку та транспорту робить сучасну 

людину більш мобільною і відкритою для інших територіальних громад, які в 

свою чергу іноді закривають власний простір й інфраструктуру для чужинців 

через візові та інші заборонні обмеження. Особливо це характерно для 

територіальних громад розвинутих країн, наприклад, ЄС (Європейського 

співтовариства), США, Японії, Австралії тощо. Ринково-модерна 

територіальна громада абсолютизує її прив'язаність до певного населеного 

пункту – села, селища, міста і конкурує з іншими за рівнем розвинутості та 

умовами проживання. До останніх відносять безпеку, можливість 

працевлаштування, розвинутий сервіс, високий рівень соціальної 

інфраструктури та захисту, екологічне природне оточення. В умовах поділу 

сучасного виробництва на промисловий, сільськогосподарський та сервісний 

сектори сучасні територіальні громади ґрунтуються навколо таких 

виробничих об’єктів. Їх закриття (банкрутство) руйнує територіальну громаду, 

веде до обезлюднення території. Вдосконалення транспортного сполучення, 
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концентрація закладів соціального та культурного забезпечення населення у 

великих та життєздатних населених пунктах ставить перед суспільством 

питання щодо об’єднання територіальних громад. Особливо ця проблема 

актуалізується в умовах скорочення чисельності населення країни, зростання 

кількості спорожнілих сіл та міст, зменшення фінансових можливостей 

держави щодо їх утримання. Раціоналізація адміністративно-територіального 

облаштування країни виступає мейнстрімом в територіальній модернізації 

країні та у реформуванні державного устрою сучасного суспільства. В останні 

десятиріччя цей шлях пройшло багато країн і Україна також поступово 

вирішує цю проблему. Впровадження досягнень Четвертої промислової 

революції обумовить розвиток способів збору і аналізу даних, що спричинить 

зміну технології самоврядування в територіальних громадах, урізноманітнить 

форми та ефективність активності мешканців громад. 

 Після розгляду основних етапів розвитку територіальної громади, 

з’ясуємо сутність базових концепцій в її дослідженні. Це – громадівська та 

державницька концепції, а також похідні від них концептуальні схеми – 

правова та політологічна. Серед цих підходів, незважаючи на різне розуміння 

місцевого самоврядування,  спільним є те, що для усіх цих концепцій базовим 

поняттям є територіальна громада. 

Історично першою була теорія вільної громади (теорія природних прав 

громади), яка була обгрунтована головним чином А.Токвілем. Відповідно до 

цієї теорії поряд з трьома загальновизнаними, відносно незалежними, гілками 

влади – законодавчою, виконавчою та судовою - існує четверта – громадівська 

(муніципальна) влада. 

Як ми вже зазначали раніше, життя суспільства, держави складається з 

життя їх складових - територіальних громад, і розвиток цих частин є джерелом 

розвитку цілого, тобто соціуму. Без розвитку територіальних громад, 

місцевого життя та їх представницьких органів неможливо подальше 

просування соціуму. Послідовницею громадівської теорії виступає 

громадсько-господарська концепція, фундатори якої (Р. Моль, О. Гірке, О. 



64 
 

 

Васильчиков, В. Лешков та інші) вважають, що територіальна громада є 

елементом, насамперел, громадянського суспільства і повинна займатися 

комунальними, господарськими справами. Центральна влада, держава не 

втручається в місцеві справи територіальних громад, а тільки політичні 

питання  належать до компетенції державної влади. В подальшому ці дві 

теоріїї були узагальнені у громадівську теорію  влади в територіальній 

громаді, в системі місцевого самоврядування. Ця теорія виходила з 

протиставлення територіальної громади державі, громадських інтересів – 

загально-державним політичним, і, по суті, наполягала на повній 

самостійності територіальної громади та її органів  і представників влади. 

Опоненти такого підходу зауважують, що «наявність так званих «природних і 

невід’ємних прав» свідчить не стільки про автономію, скільки про певний 

«суверенітет» територіальної громади та її органів, що є небезпечним для 

цілісності держава» [141, с. 31]. Громадівська концепція має правову 

спрямованість і розглядає місцеве самоврядування як невід’ємне право 

територіальної громади. До речі, в такому ж ключі дається тдумачення 

місцевого врядування і в чинній Конституції України.  

В 19 століття формується та набуває поширення державницька теорія 

самоврядування територіальної громади. Послідовники державницького 

напряму, розглядають місцево самоврядування як право територіальної 

громади самостійно вирішувати частину державних справ, що відповідає 

визначенню самоврядування територіальної громади в Європейській Хартії 

місцевого самоврядування. В статті 3, частині 1 цього документу говориться: 

«Місцеве самоврядування означає право і спроможність органів місцевого 

самоврядування в межах закону здійснювати регулювання та управління 

суттєвою часткою публічних справ, під власну відповідальність, в інтересах 

місцевого населення» [86]. Державницька теорія розглядає місцеве 

самоврядування як одну з форм організації управління в територіальній 

громаді. В такому випадку джерелом усіх повноважень територіальних громад 

виступає держава, центральна влада. Але на відміну від центральної влади, 
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місцеве самоврядування здійснювали не урядові посадовці, а представиники 

територіальних громад. При цьому самоврядування територіальних громад, як 

і державна влади, діє за принципом «дозволено лише те, що передбачено 

законом». В рамках державницького напряму  пропонувалося і концепція 

«взаємозалежності», яку обгрунтував англійський дослідник  Р. Родс. 

Державницька концепція самоврядування територіальних громад має 

політологічну спрямованість і ключовим для неї є поняття «діяльність», яке 

тлумачать як активність таких соціальних суб’єктів як територіальна громада, 

так і окремих людей, що належать до певної територіальної громади. Але 

більшість науковців вважають, що суб’єктами самоврядної діяльності 

виступають територіальні громади та їх органи, а не представники 

громадянського суспільства чи його осередків. І змістом цієї діяльності є 

управління власними справами. Слушною можно вважати думку, що місцеве 

самоврядування є однією «з форм суто громадської активності, що випливає з 

природного права громадян держави вирішувати на власний розсуд (але 

відповідно до законів) питань, які виникають в процесі повсякденного 

управління територіальними справами без прямого втручання органів 

державної влади» [124, с. 306].  

Більш розлогим є визначення місцевого самоврядування в монографії 

«Місцеве самоврядування в Україні: проблеми та перспективи», де 

зазначається, що «… сьогоднішній інститут місцевого самоврядування в 

Україні є волевиявленням територіальних громад, їх органів та посадових осіб, 

із метою самостійного вирішення питань місцевого значення в межах 

Конституції та законів України» [221, с. 36-37]. Вище переліковане свідчить, 

що головним предметом теоретичних розвідок про місцеве самоврядування є 

громада, тому розглянемо підходи до іі розуміння в науковій думці. 

Поняття «громада» в науковій літературі має три різні рівні тлумачення. 

Перший рівень – громада - це населення планети в цілому. Другий рівень 

інтерпретації - громада – це населення конкретного суспільства, країни. І 

третій рівень тлумачення цього поняття торкається саме спільноти 
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територіальних громад в системі адміністративного устрою країни. В форматі 

саме третього підходу до розуміння сутності громади будується наукова 

розвідка в цьому дисертаційному дослідженні. В зв’язку з цим слушним буде 

згадати основні ідеї роботи Ф.Тьоніса «Спільнота та суспільство» [208]. 

Науковець запроваджує поділ соціальних груп на два типи - спільнота (нім. 

«гемайндшафт») та суспільство (нім. «гезельшафт»). Спільнота, на думку 

Ф.Тьоніса, позначає соціальні відносини, які формуються органічно й 

ґрунтуються на довірі, пов’язані з інтеграцією “самості” в безпосередні 

стосунки (родина, громада) на основі спільних цінностей та світоглядних 

настанов. Суспільство ж визначається раціональними відносинами, 

пов’язаними з міркуваннями корисності та реалізації інтересів, які обумовлені 

ринковими категоріями (гроші, прибуток, договір тощо). Але думка Ф.Тьоніса 

про те, що в історичному поступі відносини спільноти поступаються 

відносинам суспільства і це обумовлює процес переходу від традиційного до 

модерного суспільства, є спірною і не враховує як процеси глобалізації, так і 

посилення егоїзму територій, місцевостей, країн. Особливо це знайшло прояв 

в умовах пандемії короновірусу Covid-19, коли деякі держави та територіальні 

громади запровадили середньовічну практику з перетворення їх в неприступні 

фортеці для інших людей і захист в такий спосіб своїх мешканців від 

пандемічних захворювань. 

Як же тлумачити зміст концепту «громада», якому відповідають такі 

поняття, як politia (лат.), commune або community (англ.), Gemeinschaft (нім.) ? 

У літературі та словниках даються такі визначення цього терміна: – «форма 

соціальної (колективної) організації людей, місцева спільнота, місцева 

організація та частина суспільства; характерна майже для всіх народів. Іноді – 

натовп дружніх людей»[54]; – «суспільство, група, товариство; великий 

предмет; купа» [55]; – «об’єднання людей, пов’язаних спільними інтересами 

(наприклад, сімейна, сільська, релігійна, земельна громада) [136]; – «природна 

форма існування людей, пов’язаних органічними узами, яка протистоїть 

суспільству, і в якій замість органічних зв’язків панують нормативи 
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формалізованого договору між індивідуумами» [137]. Визначаючи громаду як 

соціально-політичний концепт дається така інтерпретація: «громада – 

самоврядна спільність людей, що відбулася на основі сталих взаємин і 

самоорганізації, об’єднана за територіальним і / або етнічним, культурним, 

соціальним і ін. принципом з метою реалізації своїх інтересів. Параметрами 

такого визначення є: самоврядування; спільність людей; сталі взаємини; 

самоорганізація; принцип; реалізація інтересів» [93, с. 9].  

Змістовним є також наступне визначення: «територіальна громада – це 

складна «кумулятивна» форма суспільної організації, сукупність людей 

(місцевих жителів), асоційованих на публічних засадах у межах певної 

території, що об’єднана різноплановими ознаками системного характеру 

(зокрема, демографічний і територіальний (земляцький) зв'язок, мовний і 

релігійний (соціально-культурний) зв'язок тощо). Це об’єднання, яке не 

виключає право людини на індивідуальність, окреме житло та дозвілля, 

консолідує зусилля багатьох для досягнення бажаного всіма результату. 

Іншими словами, відбувається,  реалізація приватних  цілей  у публічно-

правовій формі» [19, с. 52]. 

Термін «громада» в історичних працях минулих часів використується 

для позначення самоврядної виробничої і соціальної групи. Виділяють основні 

дві форми таких громад – первісну і селянську (останню, зазвичай, ще 

називають сусідською, сільською або землеробською).  Можна погодитися з 

думкою, що українське суспільство загалом складалося саме з селянських, 

переважно землеробських громад. У часи Київської Русі територіальні  

громади згадуються під назвами «верв», «мир», «сіло». В українських 

письмових джерелах 14-15 століть селянську громаду називали «громада» або 

«общество». «Тлумачний словник сучасної української мови» дає такі 

визначення терміну «громада»: «громада – це 1) група людей, об’єднаних 

єдністю положення, інтересів; 2) об’єднання людей, які мають загальні 

інтереси, завдання»[205, с. 175]. Словник синонімів української мови дає 

україномовному поняттю «громада» також український синонім 
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«община»[176, с. 378]. Політологічний словник під редакцією проф. В. 

Астахової і проф. Н. Панова визначає в широкому розумінні общину – «як 

найрізноманітніші самоврядні спільності людей (міські комуни, сільські 

товариства, релігійні, професійні об’єднання, земляцтва і тому подібне)» [155, 

с. 134]. 

Зазначимо, що функціонування територіальної громади торкається усіх 

основних сфер суспільного життя, зокрема, політичної, правової, економічної, 

соціальної, духовної тощо. Тому розгляд сутності територіальної громади 

можна здійснювати через аналіз різних сторін її соціального буття. Зазначимо 

також, що аналіз соціально-філософських вимірів територіальної громади 

передбачає використування певного кола категорій: "навколишє середовище", 

"соціальний простір", "сфера суспільного життя, що дозволяють розглянути 

територіальну громаду з точки зору зовнішніх умов буття територіальної 

громади.  

Навколишне середовице – поняття, що фіксую оточення, в даному 

випадку територіальної громади. Людина є біоcoціальною істотою, тому 

завжди потребує природне оточення певної якості і природні ресурси для своєї 

повноцінної життєдіяльності і розвитку. Оточення складається з природного 

та соціального середовища. Природне середовище містить сукупність 

оточуючих людину проявів живої та неживої природи. Прирoдне oтoчення 

територіальної спільноти (ліcи, пoля, гoри й cтепи, річки, мoря, oкеани, клімат, 

флoра і фауна, наявність корисних копалин, енергоресурсів тощо) є 

невід’ємною складовою рoзвитку територіальної громади, передумовою 

досягнення більшого масштабу свободи та можливості використання новітніх 

технологій в інфраструктурному облаштуванні публічного та повсякденного 

життя людини в певній громаді. Треба зазначити, що «кoевoлюція прирoднoгo 

та культурнoгo ландшафтів в істoрії людства характеризується зрoстанням 

масштабів наcтупу культурнoгo ландшафту на ще незаймані ареали дикoї 

прирoди. Це oбумoвленo пocтійним зрocтанням чиcельнocті наcелення 

планети, маcштабів індуcтріальнoї, аграрнoї та сервісної cфер вирoбництва; 
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пізнавальнoї активнocті людини; туриcтичних пoтoків в міcця збереження 

дикoї прирoди» [87, c.8.]. Можна як негативну зазначити тенденцію 

погіршення екологічної ситуацїї в світі. Це відбивається в забрудненні повітря, 

води, землі, скороченні природних ресурсів, виснаження та знищенні 

екосистем. Велике значення для функціонування територіальної громади 

відіграє екологічний стан довкілля в територіальній громаді. 

Територіальна громада є проявом існування і розвитку соціально 

організованою матерії. яку можно тлумачити і як "соціальний простір", 

оскільки її існування залежить також від діяльності соціального суб'єкта і 

виявляється в різноманітних відносинах між людьми як  

всередині, так і зовні спільноти. Соціальний простір є підґрунтям 

функціонування та розвитку усіх сфер суспільного життя, які виконують 

функції підтримки необхідних життєвих потреб людини, становлення 

особистості і підтримки формування засад осередків громадянського 

суспільства. Соціальний простір базується на системі суспільних відносин, які 

виступають певною мірою продуктом виробничих відносин і відображають 

соціальну структуру суспільства і положення соціальних суб'єктів по 

відношенню один до одного. 

Підґрунтям існування та розвитку соціуму та його складових –

територіальних громад – виступає суспільне виробництво , яке можна 

тлумачити як спільну, організовану діяльність людей по перетворенню 

природних ресурсів з метою створення матеріальних і нематеріальних благ та 

послуг, необхідних для існування та розвитку людини, територіальної громади 

та суспільства в цілому. Суспільне виробництво на будь-якому рівні 

складається з двох сфер - матеріальної і нематеріальної. Матеріальне 

виробництво включає в себе галузі, які займаються виробництвом 

матеріальних благ і наданням матеріальних послуг (промисловість, сільське 

господарство, зв'язок, транспорт, побутове обслуговування тощо). До 

нематеріального виробництва відносяться галузі, які займаються 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
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виробництвом духовних цінностей і наданням нематеріальних послуг ( освіта, 

охорона здоров'я, Інтернет, мистецтво, культура тощо). 

Економічна сфера містить такі складові як компанії, холдинги, 

підприємства, фабрики, фірми, заводи, банки, ринки, електростанції, шахти та 

ін. Всі суб’єкти господарства, які допомагають суспільству, територіальній 

громаді виробляти товари і послуги, задовольняють життєво важливі 

матеріальні потреби людей - в їжі, житлі, одязі, дозвіллі тощо. Економічна 

сфера спрямована забезпечити оптимальну організацію виробництва, обміну, 

споживання та розподілу товарів і послуг. Все населення безпосередньо або 

опосередкованобере участь в економічному житті, зокрема, через споживання 

матеріальних благ.  

Політична сфера на рівні територіальної громади містить органи 

місцевого самоврядування, їх посадовців, а також осередки політичних партій 

та філій громадянського суспільства. Основне завдання політичної сфери - 

забезпечення порядку та безпеки в життєдіяльності територіальної громади 

вирішення соціальних конфліктів, здійснення соціально-конструктивного 

регулювання процесів. «Центральним суб’єктом соціальної дії в системі 

громадянського суспільства є громадянин, який завдяки своїй діяльності і 

взаємодії в общинах, перетворює життєвий світ. Громада (община) є засобом 

(ресурсом) перетворюючої діяльності громадянина. Громада виступає нижчим 

(локальним) рівнем прояву політичного у громадянинові. У свою чергу, 

громада як самоврядна спільність людей, що має на меті реалізацію своїх 

інтересів, намагається впливати на громадянина, пропонуючи йому певні 

соціальні ролі і позиції»[112, c. 407]. Зазначимо, що взаємодія громадянина і 

общини має дуалістичний характер. Громадянин і громада є як суб’єктом, так 

і об’єктом своїх дій і впливають один на одного одночасно. 

Управлінсько-правовий аспект акцентує увагу на розгляді 

територіальної громади як суб’єкта права. Зокрема, зазначається, що 

«територіальна громада визначена як спільнота …, що об’єднана на основі 

об’єктивного (певна територія проживання) та суб’єктивних критеріїв 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
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(наявність спільних інтересів та усвідомлення психологічної єдності), 

наявності спільного майна, яке знаходиться у комунальній власності, та 

специфічних повноважень, які ця спільнота може вирішувати як через органи 

місцевого самоврядування, так і безпосередньо» [6, c. 8]. В юридичній 

площині територіальна громада – це різновид суб’єкта права, який реалізує 

колективні права спільноти, яка відіграє роль єдиного першоджерела влади 

місцевого самоврядування. Територіальна громада в юридичному аспекті 

виступає одночасно як суб’єкт, так і об’єкт управління. Вона є стороною 

відповідних правовідносин як єдиний неподільний суб’єкт і є джерелом влади 

на певній території. В будь-якій  країні нормативно-правові акти (частіше за 

все Конституція) визначають статус територіальної громади. Саме держава 

визначає правове оформлення принципів організації та функціонування 

територіальної громади. Найбільш поширенними принципами її соціального 

буття є : самоврядність, законність, демократизм, рівність територіальних 

громад між собою, дотримання прав та законних інтересів територіальних 

громад державою, спрямованість діяльності територіальної громади на 

зростання добробуту спільноти.  

Наукові пошуки щодо визначення понятійної конструкції 

«територіальна громада» концептуалізуються в нормативно-правових актах 

різних країн, де даються різноманітні визначення територіальної громади. Так, 

у Конституції України (ст. 140–143) зазначено, що “територіальна громада – 

це жителі одного чи декількох населених пунктів, які добровільно 

об’єднуються в одну територіальну громаду для вирішення питань місцевого 

значення, а саме: обирають сільського,селищного чи міського голову, який 

очолює виконавчий орган ради та головує на засіданнях виконавчого комітету 

та ради, старост та депутатів ради, які представляють та захищають інтереси 

всієї громади; управляють майном, що є в комунальній власності; 

затверджують програми соціально-економічного та культурного розвитку і 

контролюють їх виконання; затверджують бюджети відповідних 

адміністративно-територіальних одиниць і контролюють їх виконання; 
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встановлюють місцеві податки і збори відповідно до закону; забезпечують 

проведення місцевих референдумів та реалізацію їх результатів; утворюють, 

реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і 

установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю; вирішують інші 

питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції» [89].  

В Європейській Хартії місцевого самоврядування, зокрема, зазначено, 

що «одним із специфічних суб’єктів місцевого самоврядування є 

територіальна громада. Її специфіка полягає в тому, що на місцевому рівні 

можна розглядати перетворення територіальної громади з учасника 

управління в його первинного суб’єкта. Як відомо, під управлінням розуміють 

будь який цілеспрямований вплив суб’єкта управління на об’єкт управління. 

Але в умовах самоврядування очевидно сильнішим є вплив управлінської 

системи самої на себе. Таким чином, є не дві системи – управлінська і та, якою 

управляють, а одна – самоуправлінська. Самостійність місцевого 

самоврядування, яка знаходить свій вияв у організаційній і матеріально-

фінансовій відокремленості, самостійному вирішенні місцевих справ у рамках 

компетенції, закріпленої законодавством, самостійній відповідальності 

органів і посадових осіб місцевого самоврядування…” [67].  

У Законі України “Про місцеве самоврядування в Україні” (ст. 6) 

надається наступне тлумачення територіальної громаді: “…первинним 

суб’єктом місцевого самоврядування, основним носієм його функцій і 

повноважень є територіальна громада села, селища, міста; територіальні 

громади в порядку, встановленому законом, можуть об’єднуватися в одну 

сільську, селищну, міську територіальну громаду, утворювати єдині органи 

місцевого самоврядування та обирати відповідно сільського, селищного, 

міського голову; територіальні громади села, селища, міста, що добровільно 

об’єдналися в одну територіальну громаду, можуть вийти із складу об’єднаної 

територіальної громади в порядку, визначеному законом…” [164]. У 

Цивільному кодексі України зазначено, що «територіальні громади є 

юридичними особами, мають свої рахунки, надходження…, можуть 
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створювати комунальні підприємства, навчальні заклади, підприємницькі 

товариства, приймати участь в їх діяльності на загальних підставах…” [221]. 

Соціальна сфера відбиває специфіку взаємовідносин наявних 

соціальних груп в територіальній громаді, в тому числі етнічних, професійних 

і соціально-демографічних верств населення, також з приводу соціальних 

умов їх життя і праці. «Визначення соціальних інтересів територіальних 

громад є похідним від самої природи місцевого самоврядування, основного 

його об’єкта – питань місцевого значення, перелік яких, як і перелік 

соціальних інтересів та соціальних потреб є невичерпним та залежить від рівня 

розвитку суспільства та держави в цілому» [62, с. 29]. До соціальної сфери 

належать і різні установи по забезпеченню життєдіяльності людей. Це 

магазини, транспорт, комунальне та побутове обслуговування, громадське 

харчування, лікарні,заклади освіти, зв'язок, Інтернет, а також установи 

дозвілля і розваги (парки, стадіони,басейни, спа-цетри, спортивні клуби та 

школи тощо). Важливе місце в соціальній сфері займають органи соціального 

захисту і соціального забезпечення, які покликані надавати соціальну 

допомогу нужденним. В соціальній сфері життєдіяльності територіальної 

громади завданнями є: створення здорових умов праці людей, забезпечення 

гідного рівня життя всіх мешканців громади, оганізація закладів охорони 

здоров'я, освіти і соціального забезпечення, дотримання соціальної 

справедливості при реалізації кожною людиною свого права на працю, а також 

при розподілі та споживанні матеріальних і духовних благ, вирішення 

протиріч, що виникають з соціального розшарування суспільства, соціальний 

захист відповідних верств населення. Соціальна сфера спрямована на 

регулювання всього комплексу відносин, що стосуються умов праці, побуту, 

освіти і рівня життя людей. Як видно, функціонування соціальної сфери 

пов'язано з задоволенням особливого кола соціальних потреб. Можливості їх 

задоволення зумовлені соціальним становищем людини або соціальної групи, 

а також характером існуючих суспільних відносин.  
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До духовної сфери відносяться наука, освіта, релігія і мистецтво. Вона 

включає університети і академії, науково-дослідні інститути, школи, музеї, 

театри, художні галереї, пам'ятники культури, національні художні скарби, 

об'єднання за інтересами і інше. Саме в цій сфері здійснюється накопичення 

та передача духовних багатств суспільства наступним поколінням. 

Можна констатувати, що ключовими чинниками у визначенні сутності 

громади фахівці називають наступне: форма соціальної організації; група, 

об’єднання людей за різноманітними інтересами; природна форма існування 

людей. Також можна виокремити такі атрибути громади, як традиційність 

виникнення і функціонування, статус громади як головного елемента 

господарської і соціальної структури традиційного 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. Громада, як співтовариство, 

об’єднує людей, різних за національністю, походженням, світоглядними 

насановами, віросповіданням, соціальним статусом, але об’єднаних 

територіально 

Територіальна громада має внутрішню структуру, яка формується із 

взаємовідносин окремих груп, що володіють певною економічною 

самостійністю (правом володіння, користування і розпорядження деякими 

засобами виробництва, правом користування окремими ділянками землі 

тощо). Формування територіальних громад зумовлено певним простором 

(територією), етнічними, релігійними, демографічними, економічними, 

соціальними, політичними, ціннісними факторами. Під час визначення 

сутності поняття «територіальна громада» вітчизняні дослідники, як правило, 

посилаються на ст. 140 Конституції України, де цей концепт тлумачиться як 

жителі села чи добровільне об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, 

селища і міста [89]. Отже, жителі села чи об’єднання сіл, селища або міста є 

головною ознакою територіальної громади. На нашу думку, на сучасному 

етапі розвитку соціуму треба уточнити розуміння поняття «жителі». По-
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перше, близьким за змістом або навіть синонімом є слово «мешканець», яке 

підкреслює перебування певної особи на цій території деякий час. А термін 

«житель» часто має такі означення, як тутешній, корінний, південний тощо, 

утворюючи вже сталі словосполуки – «місцевий житель», «тутешній житель», 

«корінний житель» тощо. Існує думка, що використання термінів «громада» 

або «жителі громади» замість наявного у чинній Конституції України 

іменування «територіальна громада» або трансформація змісту її статусу 

значною мірою знецінює як у цілому феномен місцевого самоврядування, так 

і правове та суспільно-політичне значення його суб’єктної першооснови в 

аксіологічному, онтологічному, гносеологічному аспектах, значення з погляду 

генезису місцевого самоврядування, враховуючи, що саме територіальна 

громада перебуває біля витоків муніципалізму в Україні [16]. Зростання 

мобільності населення і міграційних потоків у європейських, африканських та 

східних країнах загострили проблему мігрантів, біженців і переселенців. 

Особливо це стосується європейських країн. Показовим у цьому аспекті є 

функціонування територіальної громади італійського острова Лампедуза. В 

останні роки цей острів перетворився на перевалочний пункт для нелегальних 

іммігрантів з Африки (відстань від африканського континента до острова – 

близько 16 км), які регулярно прибувають на Лампедузу в переповнених 

човнах і шлюпках у надії переселитись в одну з країн ЄС. Так, у 2008 році на 

острів (чисельність корінного населення тут близько 6 000 осіб) прибуло понад 

23 000 нелегалів. На острові побудовано спеціальні табори для нелегальних 

іммігрантів, в яких їм надається медична допомога, тимчасове житло, їжа. 

Однак ці табори з початком європейської міграційної кризи переповнені і 

тисячі мігрантів, склад яких постійно змінюється, стали сусідами мешканців 

цієї територіальної громади, вносять новий, іноді дуже небезпечний контент у 

життя громади [107]. Певні складнощі в повсякденне буття територіальних 

громад вносять і внутрішні переселенці, які є невід’ємною складовою 

суспільних потрясінь у сучасному суспільстві. Майже 41 млн. осіб у світі є 

внутрішніми переселенцями у своїх країнах. Лідери у цьому сумному списку 
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– Ємен, Сирія, Ірак та Україна, в останній – близько 2 млн. внутрішніх 

переселенців [209]. Формальна процедура прикріплення (реєстрації) людини 

до тієї або іншої громади не обмежує свободу її пересування і робить концепт 

«жителі громади» досить змінним і конкретним на певний час. Це наголошує 

на суперечливому характері спроби розуміти корінне населення тієї чи іншої 

території сутнісною ознакою територіальної громади. В умовах зростання 

мобільності населення різноманітні фактори часто радикально змінюють 

склад і чисельність поселень, особливо в сільських, провінційних, 

прикордонних регіонах або в містах із підприємством-банкротом, що було 

єдиним роботодавцем та платником податків на цій території.  

 Терміни «громада» та «община» можна тлумачити і як синоніми, і як 

поняття, що мають певні змістові відмінності. Так, на нашу думку, понятійна 

конструкція «територіальна громада» позначає, на відміну від «територіальної 

общини», більш високий рівень соціально-економічного розвитку певної 

територіальної спільноти, що існує в державницькому форматі як певна 

частина державного простору. Територіальні громади зберігають традиційні 

механізми, які консолідують суспільство і відбивають завдання будь-якої 

державної влади щодо їх осучаснення. Це дозволяє соціуму адаптуватися до 

складних умов сучасності. Зазначимо, що в науковій літературі існують і інші 

концептуальні підходи до визначення сутності територіальної громади, а саме 

- територіальний, інфраструктурний, соціально-комунікативний, публічно-

правовий та інші. Виокремлення таких підходів базується на визнанні 

науковцями тієї або іншої ознаки територіальної громади або їх сукупності як 

основоположної, понятійно-утворюючої.  

Суттєвими характеристиками територіальної громади є територія, 

жителі (громадяни, іноземці, особи без громадянства, які мешкають на 

території громади); статус адміністративно-територіальної одиниці і 

первинного суб’єкту місцевого самоврядування, що має певну сукупність 

інститутів і форм його здійснення; майнова ознака (власність на матеріально-

фінансові активи громади); наявність  єдиного адміністративного центру. 
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Іноді дається характеристика територіальної громади як спільноти, жителі якої 

об’єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста. Але виходячи 

із зростання мобільності сучасної людини (трудової, освітньої, сервісної, 

дозвіллєвої тощо) тлумачення  терміну «постійне проживання» вже не є 

однозначним. Слушним є підкреслення того факту, що мешканці 

територіальної громади об’єднані певною системою і спрямованістю 

господарською діяльністю, інтересами, цілями щодо задоволення побутових 

потреб, якістю природного середовища та культурного ландшафту 

проживання, організацією дозвілля, медичним, освітнім, транспортним 

облаштуванням, організацією зв’язку та спілкування, збереженням традицій 

та зростанням значущості і економіко-правового потенціалу в політико-

територіальній організації суспільства. Територіальна громада як соціальний 

організм функціонує і завдяки такому чиннику як самоідентифікація її 

мешканців як членів цієї спільноти і готовності особи в разі необхідності 

підпорядковувати свої інтереси інтересам громади. В цьому випадку 

мешканець територіальної громади розуміє, що в реалізації місцевих інтересів 

реалізується його індивідуальний інтерес, побажання і це сприятиме реалізації 

місцевих інтересів та розвитку громади. Виникнення, функціонування та 

розвиток територіальної громади в країні обумовлено адміністративно-

територіальним устроєм країни, що визначається Конституцією. І доки не буде 

змін щодо цього питання в Основному Законі України, можна говорити тільки 

про перспективи змін в цій сфері облаштування української держави. 

Культура наукового дослідження передбачає визначення основних понять. 

Поняття «громада» – це сукупність людей, які об’єднані за певним чинником, 

це форма соціальної організації. Можна виокремити такі її різновиди як 

місцеві, сільські громади, земляцтва, релігійні співтовариства, професійні 

об’єднання тощо.  

Необхідно зауважити відсутність в законі України «Про добровільне 

об’єднання територіальних громад» [160] прямого тлумачення змісту понять 

«громада» і «територіальна громада». В ньому вказується лише на таке їх 
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призначення як бути первинними суб’єктами місцевого самоврядування, 

основними носіями його функцій і повноважень. Звідси можливе розуміння 

територіальної громади села, селища, міста як жителів цих типів населених 

пунктів і твердження, що об’єднавчою силою громади є спільність місця 

проживання і адміністративного управління. Таке тлумачення громади і 

чинників її єдності є, на думку фахівців, не повним. «Громада в загальному 

науковому розумінні – це сукупність людей, які мають спільні засади 

діяльності, соціальної організації, форми відносин, етнонаціональні 

пріоритети, певне середовище функціонування тощо. Для них територія є не 

лише спільним місцем зосередження, а й місцем певної діяльності, 

функціонування» [211, с. 196-197]. В літературі та європейській соціальній 

практиці використовується поняття «комуна» або «ком’юнити» (community), 

яке тлумачиться як об’єднання людей всередині певного географічного 

ареалу. Це дає підставу вважати поняття «територіальна громада» та «комуна» 

синонімами. На нашу думку, сутнісними характеристиками територіальної 

громади виступають певна територія, група людей (мешканці), інтереси, 

традиції, культурні особливості публічного та приватного життя, що 

об’єднують їх. Для територіальної громади характерним є наявність 

самоврядування, спільноти людей, усталені взаємовідносини. В 

самоврядуванні суб’єкт і об’єкт управлінських дій збігаються. Принципами 

самоврядування виступають суспільний характер роботи органів 

самоврядування, саморегуляція суспільної поведінки, гласність. 

Територіальна спільнота є однією з форм соціальної колективності. Серед 

параметрів територіальних громад виділяють такі ознаки: «приналежність до 

території з абсолютно визначеними межами; відокремленість місця 

проживання, що дозволяє відокремити його в окреме місто, селище, село; 

постійність проживання; відображення населеного пункту в адміністративно-

територіальному устрої держави» [112, с. 410]. Територіальна громада 

характеризується кількістю населення, що проживає в рамках населеного 

пункту і яка структурується за статевим і віковим принципом. Територіальна 
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громада завжди знаходиться під впливом часу, процесів, що відбуваються 

усередині неї, правової бази держави і інших чинників. Її розвиток є основним 

чинником, який зумовлює закономірні зміни, перехід з одного якісного стану 

в інший, як правило, більш досконалий. Екзогенний розвиток територіальної 

громади визначається зовнішніми чинниками, навколишнім соціальним або 

природним середовищем, а ендогенний формат розвитку передбачає джерело, 

яке знаходиться усередині даного громади. В реальності для територіальної 

громади характерне поєднання різних ліній розвитку. Не викликає сумнівів, 

що формування громадянського суспільства обумовлено також і розвитком  

територіальної громади. Територіальна громада, як елемент громадянського 

суспільства, є спільнотою людей, яка формує суспільні стосунки як усередині 

себе, так і у контакті з навколишнім світом. Розвиток територіальної громади, 

перш за все, відображає якісні соціальні зміни в життєдіяльності її мешканців, 

що відбуваються з людьми в їх стосунках один з одним. Слушним є розглядати 

громадянське суспільство як систему «громадянин – громада (община) – 

місцеве самоврядування – правова держава».  

Ендогенними чинниками розвитку територіальної громади як 

системного елементу громадянського суспільства є наступні:  – «соціально-

політичні, економічні і інші потреби виступають як мобілізаційний чинник 

мотивації; – суспільна ініціатива, як окремих громадян, так і спільнот людей – 

чинник початку дії, діяльності; – процеси самоорганізації і самоврядування, 

що відбуваються на рівні локальних громад і формування об’єднань громадян 

– чинник структуризації; – побудова соціальних стосунків «горизонтальної» 

взаємодії з іншими общинами – чинник взаємодії; – реалізація поставлених 

цілей і завдань громадянами і громадами – чинник подолання проблем;– 

розпад об’єднань громадян, унаслідок досягнення або не досягнення 

поставлених цілей і завдань, і формування нових об’єднань громадян або зміна 

старих, при виникненні нової мотивації – чинник зміни; – постійна соціальна 

практика органів місцевого самоврядування – як виразників інтересів 



80 
 

 

територіальної громади – чинник легітимації і постійної діяльності» [112, с. 

412]. 

 В якості екзогенного чиннику функціонування та розвитку 

територіальної громади виступає держава, яка визначає наступні чинники як: 

«соціальна захищеність населення з боку держави; розвиненість ринкових 

стосунків і конкуренція – вільний ринок; рівень державних інтересів по 

регулюванню і адмініструванню стосунків в економіці, релігії, суспільній 

моралі; рівень економічного розвитку і економічних стосунків на локальному 

рівні; плюралізм; законодавчо-правова база регламентації діяльності 

недержавних структур (територіальних громад, громадських організацій і 

інших об’єднань громадян); стосунки партнерства державних інститутів з 

громадами; делегування державою частини своїх повноважень органам 

місцевого самоврядування; діяльність інших інституційних соціальних 

акторів, таких як нелокальні добродійні, міжнародні» [112, с.412-413]. 

Розвиток територіальної громади обумовлений також сукупністю 

інтересів та потреб, бо основою будь-яких суспільних відносин є свідома 

мотивація, викликана необхідністю задоволення конкретних запитів, потреб 

та інтересів громади та її мешканців. Саме інтерес є тією рушійною силою, яка 

спонукає їх до певних дій. Наслідком його реалізації може бути зміни в 

територіальній громаді (через прийняття відповідних правових актів) та 

задоволенням інтересів соціальних суб’єктів. Інтерес територіальної громади 

є відносно самостійним видом соціального інтересу, який пов’язаний з 

місцевим самоврядуванням. Зазначимо, що «поняття «інтерес» увійшло в 

широкий ужиток ще з середини XV століття і, як багато інших термінів 

буденної свідомості, швидко знайшло широке семантичне поле і стало досить 

містким в позначенні основоположних сил, що визначають активність 

суб’єкта»[3, с. 63]. За уявною тривіальністю, звичністю категорії «інтерес» 

ховається складне явище суспільного життя, яке в різних предметних областях 

набуває специфічний зміст і оригінальну інтерпретацію, що, з одного боку, 

підтверджує її багатоплановість і місткість, з іншого, –  можливість мати безліч 
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тлумачень. У філософській літературі категорію «інтерес» завжди пов’язують 

з поняттям «потреба». Потреби визначаються як нестача, брак чогось 

необхідного для підтримки життєдіяльності організму, людської особистості, 

соціальної групи, суспільства загалом, і це викликає здатність до подолання 

цієї нестачі, як стан, за допомогою якого здійснюється зв’язок організму чи 

соціального суб’єкта з оточуючим середовищем, а також як внутрішній 

збуджувач активності. Інтереси – це властиве людині ставлення, що виражає 

позитивну чи негативну спрямованість її активності, діяльності, історичної 

творчості на пошук, вибір, використання або створення шляхів, засобів, норм, 

соціальних інститутів, здатних задовольнити людські потреби [196, с. 15]. 

Дослідниця Є. Подольська вважає, що «різниця між потребою та інтересом 

полягає в тому, що інтерес пов’язаний із соціальною діяльністю, необхідною 

для задоволення потреб. Потреби ж являють собою умови, необхідні для 

існування людини. Інтерес завжди спрямований на предмет, немає 

безпредметних інтересів» [154, с. 688]. Тож, вважає вона, саме потреби 

складають ту реальну підставу, на якій формуються інтереси особи. «Потреби 

та інтереси детермінують доцільну діяльність свідомості, втілюються в 

системі мотивації, закріплюються в установках і ціннісних орієнтаціях особи, 

які зумовлюють напрям діяльності, її соціальну активність» [154, с. 688]. Таке 

сприйняття їх взаємозв’язку не є новим. У свій час Г. Гегель стверджував, що 

історія нас переконує в тому, що дії людей витікають із їх потреб, пристрастей 

та інтересів, і саме вони грають головну роль у розвитку суспільства. 

Слушною є думкою про те, що інтереси разом із потребами виступають 

збуджувальною силою історичної діяльності соціального суб’єкта. Зростання 

потреб, причиною якого є взаємозв’язок між виробництвом і споживанням 

людиною матеріальних та духовних благ, є безкінечним процесом [196, с. 15]. 

Жодна система організації суспільства не є такою, що задовольняє інтереси 

всіх її соціальних суб’єктів. Тому вся історія розвитку людства містить у собі 

постійне намагання виявити та критично осмислити недоліки суспільного 

ладу, знайти їх причини та «вдосконалити» організацію суспільної системи 
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[196, с. 21]. Слушним є виокремлення як об’єктивного критерія формування 

територіальної громади –  спільне проживання осіб на певній території та як 

суб’єктивних критеріїв – наявність спільних локальних інтересів та потреб, 

усвідомлення психологічної єдності та соціальних зв’язків між собою, а також 

бажання зберегти їх у майбутньому [6, с. 5]. 

 В основу формування інтересів територіальної громади, як і будь-якого 

іншого соціального утворення, також покладено потреби жителів 

територіальної громади. В цьому аспекті територіальна громада виступає 

природним і єдиним соціальним утворенням, що діє у просторових межах 

держави, у рамках якої реалізуються повсякденні потреби та інтереси жителів 

певних територій системного характеру. Тож ключовою ознакою, яка 

виокремлює територіальні громади серед всіх інших соціальних спільнот, слід 

вважати її належність до певної території. Між тим саме інтерес став тією 

рушійною силою, який спонукав населення певної території до об’єднання в 

громади. І як показує реальна дійсність процеси, пов’язані з цим, не 

припиняються. Фактично інтерес стає невіддільною частиною територіальної 

громади. За законодавством України територіальна громада визнається 

первинним суб’єктом місцевого самоврядування, основним носієм його 

функцій і повноважень. 

 Кожний вид громад, особливо сільські та міські, відрізняються 

особливостями організації повсякденного життя, мають свої економічні та 

культурологічні характеристики, специфічні інтереси, які формуються на їх 

базі, що безпосередньо впливають на існування цих важливих соціальних 

спільнот, реалізацію ними функцій і повноважень, закріплених у 

законодавстві. З закріпленням за територіальною громадою статусу 

первинного суб’єкта місцевого самоврядування, керуючись власними 

інтересами, вона отримала право та реальну здатність самостійно або під 

відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування 

розв’язувати питання місцевого значення в межах Конституції та законів 

України. Тож поділяємо погляди М.О. Баймуратова, на переконання якого 
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«саме спільні інтереси жителів, які мають специфічний характер і виявляються 

у вигляді широкого спектра виникаючих між ними системних індивідуально-

територіальних зв’язків (основний об’єкт діяльності територіальної громади – 

питання місцевого значення), лежать в основі конституювання територіальної 

громади» [153, с. 123]. Місцевий інтерес походить зі спільності умов життя 

людей і є однією з причин їх об’єднання в територіальну громаду. Слушною є 

думка про «необхідність поділу територіальних інтересів на три групи за 

трьома підставами: по-перше, на інтереси, що спродуковані територією як 

атрибутом територіальної поведінки індивідів, які є універсальними для будь-

яких територій; по-друге, інтереси, що походять від ексклюзивності кожної 

відповідної території, формуючи в її територіальної громади особливе 

ставлення до неї; по-третє, інтереси окремих соціальних груп, колективів, 

мереж, індивідів, які проживають на відповідній території, що є унікальними, 

зумовлюючи їх специфічну поведінку» [134, с. 168]. Слушним є не 

уособлювати територіальні інтереси виключно з інтересами територіальної 

громади, а лише розглядати територіальну громаду в якості одного з суб’єктів 

такого інтересу. В  колективній свідомості громади співіснують два види 

територіальних інтересів: усвідомлені та неусвідомлені. Усвідомлені інтереси 

сприяють виникненню феномену територіальної ідентичності та 

об’єктивуються в конкретних колективних діях, що спрямовані на їх 

реалізацію. Латентний територіальний інтерес є неусвідомленим, може 

несподівано актуалізуватися унаслідок непередбачуваної події або знайти 

вираження у громадських настроях і соціальних діях. Зумовлений питаннями 

місцевого значення інтерес територіальної громади у своїй більшості є 

усвідомленим, тобто таким, що породжується об’єктивними умовами життя її 

жителів. Його виразником виступає представницький орган місцевого 

самоврядування, який відповідно до закону наділяється правом представляти 

інтереси територіальної громади та приймати від її імені рішення. І, як 

наслідок, надавати завершеного вигляду інтересам територіальної громади, які 

можуть відрізнятися від їх первісного змісту. Виконавцем таких інтересів 
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визначається виконавчий орган, утворений тим же представницьким органом 

місцевого самоврядування. Тож констатуємо певну залежність територіальної 

громади в реалізації свого інтересів від волі органів місцевого 

самоврядування, які певним чином спроможні вплинути на зміст інтересів 

територіальної громади та змінити їх з урахуванням своїх інтересів. 

Неузгодженість дій місцевої влади з реальними інтересами територіальних 

громад може стати основою соціальної напруги на певній території. Меншою 

мірою інтереси територіальної громади є латентними, джерелом яких є 

природні, техногенні чинники. Однак і вони можуть призвести до певної 

конфронтації, протиборства територіальної громади та влади, що її 

представляє в разі їх ігнорування. Розв’язання проблеми вбачається у пошуку 

балансу, на основі якого вирішуються суперечності між сторонами і інтерес 

стає загальним для всієї системи місцевого самоврядування. Попри такий 

умовний поділ інтересів територіальної громади вважаємо, що їх реалізація 

має відбуватися з урахуванням положень чинного права. Різноманітність 

суспільного життя зумовлює різноманітність сфер інтересу територіальної 

громади. Він може мати соціально-економічний, політичний, соціальний, 

культурний, екологічний та інший підтекст. Так економічний інтерес 

територіальної громади може бути спрямований на покращення добробуту її 

мешканців, соціально-економічного становища самої громади. Політичний 

інтерес простежується у формуванні територіальною громадою 

представницького органу, що представляє інтереси територіальної громади та 

здійснює від їх імені та в їх інтересах функції та повноваження місцевого 

самоврядування; в обранні сільського, селищного, міського голови; в 

погодженості місцевої політики з реальними інтересами територіальних 

громад. Соціальні інтереси пов’язані перед усе з розвитком соціальної 

інфраструктури, поліпшенням соціально-психологічного клімату на 

підвладній території, у забезпеченні правопорядку та громадської безпеки. 

Культурні інтереси орієнтовані на збереження культурно-історичної 

спадщини для наступних поколінь територіальної громади, розв’язання 
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проблем освіти, релігії тощо. В полі зору екологічних інтересів територіальної 

громади: екологічна безпека її жителів, раціональне використання природного 

середовища, його збереження та відновлення. Розглядаючи інтерес 

територіальної громади через призму суспільного інтересу, зазначимо, що 

його можна тлумачити суспільний інтерес як відображення сукупності 

інтересів його суб’єктів. Такої позиції сьогодні дотримуються і сучасні 

дослідники. Інтерес територіальної громади пов’язують із сукупністю 

інтересів її індивідів-членів (спільні інтереси – насамперед, у задоволенні 

соціальних, комунально-побутових, локально-культурологічних та інших 

потреб). У будь-якому разі інтерес територіальної громади передбачає певну 

взаємодію її жителів. Підкреслюється, що «чим різноманітніші інтереси, тим 

менша ймовірність, що особи, які мають будь-якої інтерес, зможуть 

забезпечити його шляхом простої більшості в громаді. Тому зростає 

ймовірність появи складних форм обміну, пошук нових форм розв’язання 

проблем, пов’язаних зі створенням коаліцій» [226]. З огляду на викладене, 

особливого значення набуває колективна дія, що є стрижнем функціонування 

та розвитку місцевого самоврядування, оскільки як індивіди, так і 

територіальні громади взаємозалежні між собою. У зв’язку з цим результат для 

кожного індивіда буде залежати від того, що роблять інші. Через колективну 

дію (поведінку) власне члени територіальних громад і мають скоординувати 

плани реалізації своїх інтересів для того, щоб отримати певні для себе блага. 

Безумовно, індивідуалізований інтерес конкретної особи – члена 

територіальної громади може суперечити інтересам територіальної громади, 

але їх реалізація не повинна входити всупереч встановленим вимогам 

законодавства. Зі свого боку інтереси територіальної громади можуть не 

збігатися з інтересами окремої особи, однак це аж ніяким чином не 

відображається на реалізації як перших, так і других, якщо така реалізація не 

суперечить вимогам чинного законодавства. В певних випадках інтереси 

територіальної громади можуть, навіть, суперечити інтересам окремих її 

жителів. Інтерес відображає усвідомлену потребу населення у життєвому 
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середовищі, здатного задовольнити бажання громади в різноманітних сферах 

їхнього буття. У зв’язку з цим, від своїх носіїв, в межах наданих їм 

правомочностей, інтерес вимагає вчинення необхідних дій, прояву соціально-

політичної активності у відносинах з представницьким органом місцевого 

самоврядування щодо його подання, обговорення та юридичного закріплення. 

Власне на цьому рівні відбувається кінцеве погодження інтересу 

територіальної громади з органами місцевого самоврядування. Як тільки 

інтерес територіальної громади об’єктивується правом, він набуває ознак 

публічності, стає загальним для всієї системи місцевого самоврядування. Саме 

в правоздатності територіальної громади, самостійно або під відповідальність 

органів та посадових осіб місцевого самоврядування на розв’язання питань 

місцевого значення в межах Конституції та законів України та криється 

природа інтересу територіальної громади. В цьому сенсі «дуже важливу роль 

відіграє розуміння суб’єктивних прав територіальної громади, яке розширює 

уявлення про правомочності її жителів, через які й реалізуються правові 

відносини щодо визнання та забезпечення органами місцевого 

самоврядування інтересу територіальної громади» [159, с. 32 ].  

 

2.2. Людиновимірна спрямованість соціального буття територіальної 

громади  

Розглядаючи людиновимірну спрямованість соціального буття 

територіальної громади, доречно уточнити зміст поняття 

«людиновимірність», щоб, відштовхуючись від цього тлумачення сутності, 

мати змогу міркувати і змістовно наповнювати означену понятійну 

конструкцію. Ще давньогрецький філософ Протагор зазначав, що «людина - 

міра всіх речей», тому усе, що існує і створюється, повинно оцінюватися з 

точки зору відповідності інтересам людини та її прагненню щодо задоволенню 

власних потреб. Усі істини відносні та мають значения лише крізь призму 

інтересів людини, яка виступає джерелом морально-правових норм. Софісти 

давньої Греції вважали людину критерієм оцінювання будь-яких соціальних 
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процесів. Зазначимо, що саме софісти вперше висунули ідею про «буття для 

себе», у той час як раніше в філософських розмислах мова йшла про «буття в 

собі». Якщо антична натурфілософія була заснована на безпосередньому 

сприйнятті кругообігу речовини у світі, то у софістів об'єктивний, інтуїтивно 

наданий космос відійшов на другий план, поступившись місцем суб'єкту і його 

звільненому від стереотипів мисленню та креативній активності. Тому можна 

вважати, що проблему людиновимірної методології дослідження  вперше 

започаткували саме софісти та їх представник Протагор. Але, можна вважати, 

що точкою відліку у вченні софістів стала не стільки «людина», скільки 

«індивід». Тоді можна зрозуміти, чому так люто сперечався із софістами 

Сократ. Мабуть, це обумовлено тим, що, підпорядковуючи мислення не 

космосу, а людині, софісти не наділяють її автономією. Та й сама людина у 

них аж ніяк не автономна, якщо мати на увазі зміст поняття «автономія», яке 

перекладається з грецької як «сам собі закон». Суперечка в даному випадку 

йде про те, чим має керуватися людина у своєму житті, шо саме є людяним і 

що виступає людиновимірчими показниками її господарської діяльності та 

повсякденого життя. Вже древні греки не бажали безальтернативно 

дотримуватися традицій і знаходили в самих собі такий же вагомий закон і 

основу для оцінювання соціально-економічних аспектів спільного життя як 

приватний інтерес і особисту зацікавленість. 

Софісти, по суті, покладались у всьому на окремого індивіда, на його 

приватний інтерес. Це привело до того, що проблема об'єктивної істини 

перетворюється на питання про суб'єктивну виправданість людських вчинків. 

З цієї точки зору у кожного своя «правда», оскільки будь-який вчинок буде 

мати свої спонукальні мотиви. Розбираючись з софістами цьому питанні, 

зауважимо, що в будь-якому вчинку людини укладена точка зору і певний 

мотив, висуваючи який можна вибачати і захищати цей вчинок. Для софістів 

важливим є не те, що було насправді, а те, що відчуває і переживає індивід. 

Думку Протагора про людину як «міру всіх речей» можна розуміти і таким 

чином: «все, що видається людям, то й існує, а те, що не є потрібним нікому з 
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людей, то й не існує». Але люди сприймають світ по-різному, залежно від  

своїх світоглядних орієнтацій, соціального статусу, статків,  впливу 

навколишнього середовища тощо. Тому критерієм достовірності можуть бути, 

згідно такому підходу, лише переконаність даного конкретного індивіда, 

субєктивне бачення та оцінка певної ситуації чи події. 

Ці роздуми спонукають розглядати людиновимірність як плюралістичну 

множину, залежну від певної культурної традиції, рівня розвитку тієї  чи іншої 

соціокультурної системи, обставин конкретного сьогодення. 

Людиновимірність неможливо осмислити без аналізу специфіки людського 

буття і з’ясування сукупності матеріальних та духовних потреб людини, які 

активність та господарська діяльність повинні задовольнити. 

Людське буття має духовну складову, тому вдосконалення 

територіальної громади передбачає врахування  духовних атрибутів 

людського існування. Феномен духовності – складне за своєю природою 

явище, але раціоналізм, по суті, зводить її до мислення, до свідомості. 

Абсолютизація раціонального підходу в пізнанні духовності приводить до 

небажаних наслідків: породжує ілюзію того, що тільки знання становлять  

засади внутрішнього світу людини, її духовності і культури.  І тому  духовне 

виробництво як складова суспільного виробництва повинно зводитися  тільки 

до здобуття та розповсюдження знань. Але духовність більш складний 

феномен і може не тільки характеризувати специфіку соціального буття 

людини, її внутрішній духовний світ, в якому не домінує тільки раціональний 

мотив, а й в якому мають місце ірраціональні прагнення, авантюрні плани дій, 

шокуючі виклики в поведінці та творчості. Це перекликається з контентом 

внутрішнього світу людини, в якому  також визначено її стратегію, сенс життя, 

коло цінностей, норми, ідеали та об’єкти поклоніння, її прагнення до 

самовдосконалення та набуття нового досвіду в опануванні світу. Духовна 

людини прагне впродовж всього життя до знань, морального життя, до краси 

та естетичного забарвлення свого життєвого простору. Є підхід до тлумачення 

духовності людини як її прагнення до мінімалізму, максимального 
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обмеженням самої себе в усьому, до аскетичного оформлення власної 

життєдіяльності. Слушним є підкреслення в духовному супроводі життя 

людини таких рис як угамуванням  нею своїх гордощів заради примирення, 

схильність до соціально-конструктивного діалогу; як постійна праця людини 

над собою з метою самовдосконалення та розширення горизонту її 

можливостей та креативних здібностей.  

Функціонування суспільства на всіх етапах розвитку зіштовхувалося з 

проявами бездуховності, яку можна тлумачити і як переважно тваринне 

існування людини. Бездуховність має свій прояв у відсутності віри в існування 

Творця, Бога, у світле майбутнє суспільства, людства, в себе, свої сили та 

можливості. Бездуховність проявляється і в скороченні сакральних 

(священних) зон у життєдяльності людини та її окремих спільнот. Сакральну 

зону можна розуміти як зону, в якій немає меркантильних відносин, 

кощунства, сарказму, навіть іронії та злого гумору. Тому абсолютизація суто 

економічного підходу (орієнтація на прибуток, рентабельність тощо) до 

вироблення в суспільстві знать, цінностей, ідеалів, вражень, естетичних 

переживань, програм життєдіяльності ігнорує людиновимірність духовного 

виробництва та духовність як мотив та чинник людської поведінки. 

У зв’язку з цим можна виокремити ряд модусів духовності: духовність 

людини як її суб`єктивний світ, як форма людської свідомості, самосвідомості, 

самоідентифікації, як основа конституювання людини в ролі суб`єкта 

відносин, форма інтеріоризації (внутрішнього освоєння) досвіду соціального 

буття, як ідеальність, як детермінаційно-імперативний компонент людського 

буття в певній соціокультурній системі. «Духовніть як невід’ємний елемент 

людського буття  включає весь зміст інтелектуально-мисленнєвої, чуттєво-

емоційної та вольової діяльності (і здібностей) людини, весь складний 

комплекс її психіки, морально-етичні і релігійні помисли, переживання» [235, 

с. 6]. Духовність можна осягнути через мову, часовість, просторовість, які 

виступають її підґрунтям. Зазначається, що мовні структури початково 

“занурюють” індивіда в таке буття, суб’єкт якого з необхідністю виявляє себе 
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в світі, усвідомлює себе самого в якості суб’єкта власного самовизначення. 

Всезагальні форми предметного буття людини – простір і час неможливо 

уявити поза їх духовними визначеннями. Часовість і просторовість як 

специфічні вияви, постають не тільки вихідними формами орієнтації індивіда 

в світі, а й є певними чинниками вільного самовизначення людини, зокрема і 

в економіній сфері. Людина як суб’єкт не існує в часі лише в фізичному смислі, 

час людського буття містить в собі і період трудової активності людини. 

Господарська діяльність сама по собі також містить духовні моменти, бо може 

спиратися на певні норми щодо організації умов праці, гідних людини, і  може 

бути спрямована на задоволення різноманітних потреб людини та бути за 

змістом творчою діяльністю, що збагачує та розвиває потенціал людини, її 

соціальний капітал. Так, тривалість робочого дня, тижня та тривалість 

людського життя взагалі також свідчать про рівень  поширення гуманістичної 

складової механізму відтворення  соціума. Так само і  господарський простір 

людського буття характеризує техніко-технологічний спосіб відтворювання 

себе і навколишнє середовище відповідно до істини, краси та добра. Людина, 

по суті, з самого початку живе в просторі, який  в ідеалі конструюється 

духовно. Натхненність перетворювадьної діяльності, людяність її змісту  й 

спрямованості є також проявом людиновимірності  активності людини. 

Духовність існує на трьох рівнях і кожен з них відповідає певному 

планові буття людини. «Перший рівень характеризує фізичний план буття, тут 

прояви духовності мають двоїстий характер, бо вищі поривання до добра 

затьмарені конкретними мотивами, а пізнання добра відбувається через зло. 

Другий рівень відповідний тонкому, душевному планові буття, на якому 

виявляється спроба подолання зла і прагнення піднестися над двоїстим 

повсякденним життям. Третій рівень – це чиста духовність, що 

супроводжується безкорисливою любов’ю до людей і прагненням служити їм» 

[214, c. 8].  

Людиновимірний характер територіальних громад відбивається у 

намаганні громади створити умови для повноцінного життя мешканців, 
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ефективно використовувати територію населеного пункту для розміщення 

об’єктів загального користування: парків, скверів, площ, майданів, 

набережних, прибудинкових територій, пляжів, кладовищ, рекреаційних, 

оздоровчих, навчальних, спортивних, історико-культурних об’єктів, об’єктів 

промисловості, комунально-складських та інших об’єктів у межах населеного 

пункту.  

Територіальна громада виступає в якості просторового утворення в 

структурі соціального простору, оскільки фіксує приналежність людини до 

однією з неоднаково розвинених територій і пов’язує їх з певним поселенням. 

Особистість завжди виступає як елемент територіальної спільноти, в якій 

мають місто певні умови повсякденного (публічного та приватного) життя 

конкретної особистості. 

Зазначимо, що здійснення людинотворчих та 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 соціальних стандартів життя, відповідних рівню 

розвинених країн щодо матеріально-фінансового забезпечення, тривалості 

життя, можливість отримати якісну освіту та медичне обслуговування, 

«сродну працю» та високотехнологічну соціальну інфраструктуру (житло, 

зв’язок, транспорт, дороги, соціальний захист тощо), духовне наповнення 

публічного та індивідуального життя мешканців територіальних громад. 

Розмірковуючи щодо людиновимірності функціонування 

територіальних громад, зазначимо наступне. У сучасному світі процеси як 

посилення центральної влади, так і її децентралізації стикаються з проблемою 

визначення функцій та напрямів діяльності територіальної громади. В зв’язку 

з цим виникає питання як слушно розуміти поняття «функція»? Термін 

«функція» був введений в науковій обіг в 17 столітті в математиці і уперше 

зустрічається в працях великого німецького філософа і математика Г. 
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Лейбніца. Це поняття використовувалося ним для назви різних параметрів, 

пов’язаних з положенням точки на площині. Різні грані значення поняття 

«функція» розвивали такі науковці як П. Ферма, Р. Декарт, І. Ньютон, Л. 

Ейлер.  Відкриття інтегрального і диференціального числення, центральним 

поняттям яких Л. Ейлер проголосив функцію («Весь аналіз нескінченного 

обертається навколо перемінних кількостей і їхніх функцій»), розширило 

гносеологічні та праксеологічні можливості математики [69].  

У філософській традиції функція (лат. functio – виконання, здійснення) 

тлумачится як: - спосіб діяння речі або елемента системи, що спрямований на 

досягнення певного ефекту [214, с. 564]; - службова роль одного з елементів 

соціальної системи у відношенні до іншого чи до системи в цілому; - 

залежність у межах системи, за якою зміни в одній частині зумовлені змінами 

в іншій її частині [214, с. 631].  

У соціологічних розвідках, спираючись на теорію функціоналізму, 

пояснювали один вид соціальної діяльності, звертаючись до її наслідків щодо 

будь-якого іншого виду соціальної діяльності, інституту або товариства. 

Виокремлюються три найбільш важливих функціоналістських аргументів, які 

зводяться до наступних положень. 1. Соціальна діяльність або соціальний 

інститут може мати латентні (приховані) функції стосовно іншої соціальної 

діяльності. 2. Певна діяльність або соціальний інститут можуть сприяти 

підтримці стабільності соціальної системи. Так, найкращим способом 

осягнення релігії є розуміння її як сукупності певних соціальних практик, які 

сприяють інтеграції та стабільності суспільства. 3. Соціальна діяльність може 

сприяти задоволенню основних соціальних потреб, а соціальні інститути слід 

розглядати як те, що ці потреби задовольняє [1, c. 292].  

Але висувалися й чотири важливі аргументи проти використання 

окреслених вище різновидів функціоналізму в соціальних розвідках. Це 

наступні положення: 

 1. Функціоналізм не може пояснити соціальний конфлікт або інші 

форми нестабільності, оскільки вважає, що всі види соціальної діяльності 
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спрямовані на стабілізацюї суспільства та його інститутів. У відповідь на це 

функционалісти стверджували, що соціальний конфлікт може виконувати 

позитивні функції щодо соціального порядку, або використовувати для опису 

соціальних процесів  поняття дисфункції.  

2. Функціоналізм не може пояснити феномен змін, оскільки в ньому 

відсутнє уявлення про механізм порушення існуючих функціональних 

відносин. Відповіддю функціоналістів було використання таких понять, як 

диференціація.  

3. Функціоналізм - це форма телеології, оскільки він пояснює існування 

соціальної діяльності її наслідками або ефектами.  

4. Функціоналізм нехтує тими смислами, якими індивіди наділяють свої 

дії, зосереджуючись лише на наслідки цих дій [1, c. 292]. 

Соціально-філософське та соціологічне осмислення поняття «функція» 

акцентує увагу на ролі, яку виконує той чи інший елемент соціальної системи 

в її функціонуванні як цілого, у здійсненні інтересів соціальних груп, 

залежність між різноманітними соціальними процесами, що виражається у 

функціональній залежності змінних. Функція – це соціальна дія, що стала 

стандартизованою, регулюється певними нормами і контролюється 

соціальними інститутами.  

Цікавим в цьому плані є підхід Альфреда Редкліф-Брауна, котрий 

акцентував увагу на тому, що поняття «функція» тягне за собою поняття про 

структуру. В людському суспільстві соціальна структура як ціле може 

спостерігатися тільки в процесі її функціонування. Таким чином, функція – це 

внесок, зроблений діяльністю окремої частини якогось цілого, до якого ця 

частина включена. Функція конкретної соціальної практики – це її внесок у 

загальне соціальне життя, тобто у функціонування соціальної системи в 

цілому [168, с. 209]. Теорія соціального управління, виходячи з того, що 

функція – діяльність, спрямована на досягнення цілі, визначає функцію 

управління як особливий вид діяльності, що виявляє напрям або стадію 

здійснення суб’єктом управління цілеспрямованої, керованої дії на об’єкт 
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управління; основні види діяльності, які відображають спрямування або стадії 

здійснення цілеспрямованого впливу на зв’язки та відношення людей в 

процесі життєдіяльності суспільства і управління ним [228, с. 345]. 

Отже, аналіз основних підходів до розуміння поняття «функція» 

дозволить об’єктивно та змістовно розглянути людиновимірність функцій 

територіальної громади.  

Основна особливість функцій – спрямованість на збереження певної 

системи, забезпечення її стабільності та цілісності. Щодо територіальної 

громади, то в її форматі слід визначати як основні функції «найбільш загальні 

і постійні напрями і види муніципальної діяльності, які виражають волю та 

інтереси відповідних територіальних громад та забезпечують вирішення 

питань місцевого значення при оптимальному поєднанні інтересів певної 

території з інтересами загальнодержавними» [62, с. 11]. Слід зауважити, що 

функції територіальної громади реалізуються як через функції її органів 

самоврядування, так і через активність осередків громадянського суспільства. 

Основна спрямованість функцій територіальної громади – це збереження 

цілісності та системи стабільного самозабеспечення через внутрішні та 

зовнішні зв’язки.  

Слід зауважити, що функції територіальної громади реалізуються через 

функції її представницьких органів самоврядування. Щодо критеріїв 

класифікації функцій органів самоврядування територіальної громади, то вони 

визначаються через основні елементи їх діяльності - об’єкт ( актуальні 

проблеми життєдіяльності громади) та суб’єкт (органи місцевого 

самоврядування різних рівнів – сільські, селищні, міські, районні та обласні 

ради та посадові особи), а також технологію функціонування (певний 

комплекс регуляторного впливу на процеси розвитку громади). Інформаційне 

суспільство й формат «держава в смартфоні» підвищують вимоги до 

технологічного супроводу функцій органів самоврядування територіальної 

громади, якими виступають: бюджетно-фінансова, матеріально-технічна, 
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інформаційна, функція планування та програмування розвитку відповідних 

територій, нормотворча, функція соціального контролю.  

Залежно від сфери  буття виокремлюють такі об’єктні функції 

самоврядування територіальної громади як політичні, економічні, соціальні, 

культурні та екологічні. Сфера реалізації поділяє об’єктні функції на 

внутрішні та зовнішні. «За суб’єктами, тобто органами, що здійснюють 

муніципальну діяльність, їх можна поділити на функції сільських, селищних 

рад, міських рад, районних та обласних рад. Така диференціація функцій в 

залежності від рівня органів самоврядування є закономірною, оскільки кожен 

з цих органів має свою особливу природу, своєрідний механізм реалізації 

функцій» [62, с. 11]. 

Слід зазначити, що в Законі України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» відсутній чіткий перелік функцій територіальної громади і певні з 

них можна тлумачити, виходячи із повноважень органів місцевого 

самоврядування. Але такий підхід не є логічним та обґрунтованим, оскільки 

поняття «повноваження» та «функції» змістовно різняться і мають різне 

контентне наповнення. Навпаки, саме повноваження відповідних органів 

самоврядування територіальної громади формуються виходячи із його 

функцій та для їх реалізації. До основних повноважень територіальної громади 

*слід віднести: «економічний розвиток, розвиток інфраструктури, формування 

стратегії розвитку відповідної територіальної громади, питання 

містобудування, соціально-культурні повноваження, забезпечення житлово-

комунальними послугами, забезпечення транспортного обслуговування 

населення, гарантування та забезпечення громадської безпеки, питання освіти, 

охорони здоров’я, забезпечення благоустрою відповідної території» [47, с. 

187]. Підкреслимо, що не можна ототожнювати функції держави та функції 

самоврядування територіальних громад, бо останні є автономними. Однак, 

недоцільним є відокремлення функцій місцевого самоврядування та держави, 

«оскільки для забезпечення становлення громадянського суспільства функції 

місцевого самоврядування територіальних громад  повинні доповнювати 
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функції держави, перебувати з останніми в тісному взаємозв’язку та бути 

взаємообумовленими. Безперечно, функції місцевого самоврядування мають 

особливу природу, пов’язану із реалізацією народовладдя, однак 

невиправданим є позиціонування функцій місцевого самоврядування як 

абсолютно відмежованих від функцій держави» [47, с. 182]. 

В умовах суспільних перетворень важливими складовими елементами 

соціальних змін стають активність та креативність людини, її інформаційна та 

технологічна обізнаність, світоглядні орієнтації, цінності та життєва стратегія. 

Людиновимірність розвитку суспільства стає однією з головних 

характеристик розвинутості соціуму. Важливим в цьому плані є формування 

нової парадигми національного буття українського суспільства та раціональне 

використання закономірностей цивілізаційного процесу. Будь-який розвиток 

має сенс лише тоді, коли він спрямований на забезпечення розвитку людини 

та її потреб. Актуальним завданням у царині соціальної філософії є з’ясування 

індексів людинотворчої, людиновимірної діяльності територіальної громади 

та суб’єктів місцевого самоврядування. Філософське осмислення зазначеної 

проблеми передбачає комплексне оцінювання діяльності територіальних 

громад із точки зору їх ефективності щодо створення умов і можливостей для 

людського розвитку. Територіальна громада виступає монадою суспільного 

простору, найдрібнішою одиницею територіального облаштування 

соціального буття. Якщо у Г. Лейбніца монада – це одиничне духовне 

універсалістське «Єдине» і існування множини монад зумовлено 

«Встановленою гармонією», то територіальна громада – соціокультурна 

частка соціуму на певній території (село, селище, місто). Функціонування 

суспільства та держави обумовлено життям його частин – громад, розвиток 

яких є джерелом розвитку цілого. Територіальна громада є самоврядним 

соціальним осередком, соціально-конструктивне функціонування якого 

виступає підґрунтям розвитку суспільства загалом. Сутнісними 

характеристиками територіальної громади є: певна територія з чітко 

визначеними адміністративними межами; спільнота мешканців, що 
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перебувають на цій території; інтереси, традиції, культурні особливості 

публічного та приватного життя, що об’єднують жителів громади. Громада 

має право на самостійне і порівняно незалежне від центральної влади 

існування, причому держава визнає її через прийняття нормативно-правових 

актів, тим самим затверджуючи певний адміністративно-територіальний 

устрій країни. Саме держава з допомогою правових засобів впорядковує 

самоврядну активність територіальної громади, санкціонує її функції і 

повноваження, що пов’язані з регулюванням питань місцевого життя. Але 

регулювання суспільних відносин виступає і функцією органів місцевого 

управління. Розмежування повноважень місцевого самоврядування та 

місцевого управління виступає важливою проблемою реформування системи 

управління в сучасному суспільстві, тому що органи місцевого 

самоврядування дуже часто виконують завдання однорідного характеру з 

державними, провадять у життя функції державного управління, але є 

органами не держави, а громад та їх територіальних союзів, які відмінні від 

державних, і вступають із державою у відносини, що визнані законодавством. 

«Самоврядування територіальних громад та діяльність суб’єктів місцевої 

державної виконавчої влади об’єктивно являють собою внутрішні елементи 

загальносоціальних процесів управління загалом. Однак система місцевого 

самоврядування як децентралізована публічна влада територіальних громад та 

система місцевих органів державної виконавчої влади в особі місцевих 

державних адміністрацій – це різні за своєю юридичною природою, функціями 

і повноваженнями системи місцевої влади» [20, c. 12].  

Для більш змістовного розуміння функцій та людиновимірного 

призначення територіальної громади слушним є аналіз феномена місцевого 

самоврядування. Зазначимо, що повноваження та напрями активності 

територіальних громад залежать від тлумачення сутності та природи 

місцевого самоврядування. Як ми зазначили вище, у науковій думці існує 

кілька підходів до розуміння цього феномена, тому виокремлюють концепції 

природних прав вільної громади, господарську, громадівську, державницьку, 
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а також теорію дуалізму муніципального управління. Їх основною проблемою 

є визначення принципів ставлення територіальної громади до держави та 

вирішення проблеми: чи має громада окрему, відмінну від держави, владу або 

включена в державний організм і виконує тільки функції центрального органу 

влади держави. Висловлюється думка, що лише громадівський підхід за 

подальшого реформування масиву муніципального законодавства дасть змогу 

побудувати в Україні справді дієву модель місцевого самоврядування, за якої 

територіальна громада отримає не лише відповідні права, а й реальні 

можливості істотно покращувати якість свого життя шляхом участі як у 

прийнятті, так і виконанні відповідних рішень щодо соціальних питань 

місцевого значення [62, с. 27]. Вважається, що в сучасному світі існують три 

основних системи місцевого самоврядування: англосаксонська (англійська), 

європейська континентальна (французька) та іберійська (іспанська). Поряд із 

ними існує ціла низка змішаних (гібридних) і навіть особливих (унікальних) 

систем місцевого самоврядування, котрі відображають діалектику процесів 

муніципального будівництва в сучасному світі [88, с. 7]. Саме ставленням до 

співвідношення між трьома суспільними системами – державою, 

громадянським суспільством і місцевим самоврядуванням – різняться ці 

концепції місцевого самоврядування. Громадівська концепція жорстко 

розмежовує – й інституційно, й функціонально – усі три названих системи. 

Державницька концепція, навпаки, розглядає місцеве самоврядування як 

підсистему держави і водночас протиставляє її громадянському суспільству. 

Концепція муніципального дуалізму розглядає державу і місцеве 

самоврядування як самостійні підсистеми в межах загальної системи 

публічної влади, що відмежована від громадянського суспільства, але при 

цьому передбачається певна дифузія держави і місцевого самоврядування, 

перетин цих двох підсистем у частині делегованих повноважень [88, с. 11]. 

Практичне втілення яких концепцій та моделей відносин громади та держави 

домінує в країнах світу на сучасному етапі? У світовій муніципальній практиці 

використовують різні моделі, типи та системи місцевого самоврядування. У 
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континентальній Європі, франкомовній Африці, Латинській Америці, на 

Близькому Сході домінує континентальна (французька модель) місцевого 

управління. Вона базується на поєднанні державного управління на місцях і 

місцевого самоврядування. У форматі англосаксонської моделі, яка отримала 

практичну реалізацію у Великій Британії, США, Канаді, Австралії та інших 

країнах, представницькі органи територіальних громад формально 

виступають як автономні органи місцевого самоврядування в межах наданих 

їм повноважень, а пряме підпорядкування нижчих органів вищим відсутнє. 

Для англосаксонської моделі характерна відсутність на місцях уповноважених 

центрального уряду, які б опікали представницькі органи, що обираються 

населенням. Місцеве самоврядування в рамках цієї моделі є складовою 

частиною механізму держави. Контроль за діяльністю місцевих органів в 

англосаксонських країнах здійснюється головним чином через суд. За 

кількістю органів первинної компетенції розрізняються три основних типи 

моделей органів місцевого самоврядування: моністична (збори громади), 

дуалістична (рада + мер), триалістична (рада + мер + магістрат) [88, с. 6]. 

Висловлюється думка, «що лише громадівський підхід при подальшому 

реформуванні усього масиву муніципального законодавства дозволить 

побудувати справді дієву модель місцевого самоврядування, за якої 

територіальна громада отримає не лише відповідні права, а й реальні 

можливості істотно покращувати якість свого життя шляхом участі як у 

прийнятті, так і виконанні відповідних рішень щодо соціальних питань 

місцевого значення» [47, с. 30]. 

На рівні територіальної громади можуть існувати і функціонувати різні 

форми управління. Наприклад, ті, які представлені органами чи посадовими 

особами регіонального та центрально-делегованого рівня, тобо, державного 

управління, здійснюваного в рамках функціонування місцевих форм 

державної влади. Але існують і ті, які представлені органами, посадовими 

особами делегованого (опосередкованого) місцевого самоврядування, яке 

виступає в якості однієї з форм (зокрема, представницький-елективної форми) 
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місцевого державного управління. Існують і ті, які представлені безпосереднім 

(прямим, ніким неопосредованний) місцевим самоврядуванням - самостійним 

управлінням самих жителів місцевості, здійснюваним у формі їх загального 

голосування (референдуму), зборів, сходів або в будь-яких інших формах [92]. 

Отже, у сучасній науковій літературі існують різні походи до розуміння 

сутності самоврядування в теритооріальних громадах. Одні дослідники, 

вважають, що самоврядування територіальних громад - це влада громадян в 

справах місцевого значення, що здійснюється ними безпосередньо і через 

виборні органи, в рамках закону, але без втручання інших - центральних і 

регіональних влад. Інші дослідники вважають, що для розуміння сутності 

самоврядування в територіальних громадах, необхідно розрізняти два формата 

участі громадян в управлінні певною територією: безпосереднє і 

опосередковане (через своїх представників в спеціально створених владно-

державних органах та організаціях). Відповідно до цього підходу, необхідно 

розрізняти безпосередню і опосередковану участь громадян в управлінні 

окремою територією. Безпосередню участь мешканців громад в управлінні 

їхньою спільною власністю й загальними справами, слід вважати 

самоврядуванням у точному сенсі цього поняття. Третій підхід зазаначає, що 

місцеве самоврядування - це не тільки область громадянської активності 

населення, а й специфічний рівень влади, організаційні форми якої 

визначаються населенням територіальної громади самостійно, на основі 

законодавства країни. Можливо розглядати місцеве самоврядування як 

фактично існуючий інститут управління місцевим співтовариством, який 

заснований державою, але діючий незалежно від державних організацій 

центральної влади в межах встановлених законом повноважень та функцій. Не 

викликає сумнівів думка про подвійність природи місцевого самоврядування, 

яке виступає і як елемент держави, і як елемент громадянського суспільства. 

Самоврядування територіальних громад безпосередньо пов'язане з різними 

центральними державними структурами і воно є також тим суспільним 

інститутом, що дає уявлення щодо рівня політичного та соціально-
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економічного розвитку соціуму і демонструє досягнення суспільства в 

самоорганізації громадян на місцях, в різноманітних територіальних громадах. 

Щодо проблеми специфіки самоврядування в територіальній громаді, то 

одні дослідники бачать цю специфіку в тому, що суб'єкт і об'єкт 

територіального самоврядування не збігаються, більше того, суб'єктом є 

обрана меншість, а об'єктом - мешканці території. В зв’язку з цим, слід 

зазначити, що самоврядування в територіальних громадах має всі ознаки влади 

і схильне до бюрократизації. Дійсне, чим вище рівень бюрократизації 

місцевого самоврядування, тим менше можливості у мешканців громади 

впливати на політику їх органів влади. Відповідно до іншої позиції, то 

дослідники вважають, що місцеве самоврядування є середовищем формування 

громадянської ініціативи, це механізм розвитку громадянського суспільства в 

певному соціумі, як в широкому, так і у вузькому сенсі поняття. Місцеве 

самоврядування розглядають і як перманентно амбівалентне: воно - явище 

суспільного життя і воно - елемент державної влади, що зумовлює  

закономірну суперечливість всіх реформ територіального самоврядування в 

деяких країнах. Слушним буде зазначити, що територіальне самоврядування 

відноситься до таких соціально-політичних явищ, в яких найбільш яскраво 

відбивається особливості історичного розвитку конкретної держави та 

регіону. Так, в западному форматі суспільства вважаєтья, що правильно 

організоване в територіальних громадах самоврядування - це шлях до 

формування конституційного ладу, створення правової держави, розвитку 

громадянського суспільства. «Поділ влади на державну і місцеву - умова для 

забезпечення можливості реального самоврядування людей. Підкреслюється, 

що недостатньо демонтувати тотальну однаковість управління, необхідно 

домагатися безумовної реалізації фундаментальних прав і свобод людини 

через розвиток місцевих громад та громадянських інститутів, що виражають 

їх інтереси» [226]. 

Можна говорити, що в життєдіяльності суспільства та територіальної 

громади актуалізується муніціпалізм як цивілізаційний потенціал ідеї і 
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практики місцевого самоврядування. До речі, латинське municipium позначає 

"самоврядну громаду". Які ж сутнісні риси має муніціпалізм? «По-перше, 

муніціпалізма виступає як соціально-ідеологічна конструкція, що відображає 

домінантну цивілізаційну традицію устрою системи місцевого 

самоврядування. По-друге, мова йде про сукупність науково-теоретичних 

поглядів на розвиток локального співтовариства в даному регіонально-

державному контексті. По-третє, муніціпалізм пояснюється як 

ретроспективний стан ситуаційно-динамічної моделі місцевого 

самоврядування (стан муніципального світу)» [226]. Ефективність 

муніціпалізма визначається наявністю реалістичної державної політики в 

галузі місцевого самоврядування, створенням умов для територіальної 

громади акумулювати і висловлювати свої інтереси. Парадигми муніціпалізма 

обумовлені розумінням місця і ролі людини в територіальній громаді та її 

стосунками з державою. Муніціпалізм проявляється настільки, наскільки в 

даній соціальній організації сильні гуманістичні начала, а так само наскільки 

вони впливають на людське «Я», зрозуміле, перш за все, в двох 

соціокультурних вимірах - особистісному і колективному, які, в свою чергу, 

породжуються станом місцевої спільноти як політичної солідарності. 

Муніціпалізм є також метатеорією, в якій акумулюється різні цивілізаційні 

варіанти, суспільні і державницькі моделі місцевого самоврядування, 

особливості локальної соціальної організації [226]. 

Людиновимірна спрямованіять функцій територіальних громад та їх 

органів влади віддзеркалюється в їх соціальному призначенні, а саме: 

формування спроможності територіальних громад та створюваних ними 

органів самоврядування ефективного здійснювати надані повноваження, 

розв’язання актуальних проблем соціально-економічного розвитку громади, 

створення умов для повноцінного життя мешканців громади, побудова 

сучасної інфраструктури на її території. Вважається, що модель класифікації 

функцій місцевого самоврядування може бути представлена у вигляді схеми: 

об’єкти (питання, які виникають на ґрунті спільного проживання в 
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територіальній громаді або випливають із потреб людини); суб’єкти (складові 

системи місцевого самоврядування, які є реалізаторами функцій місцевого 

самоврядування, вирішують усі питання, що стосуються місцевих інтересів і 

потреб місцевих жителів); технологія (способи, засоби, методи, за допомогою 

яких відповідні суб’єкти вирішують питання місцевого значення) [63, c. 17]. 

 Людиновимірний формат відбивається також і через такі функції 

територіальних громад, як політичні, економічні, соціальні, культурні та 

екологічні і, залежно від сфери реалізації цих функцій, їх поділяють на 

внутрішні і зовнішні [20, c. 12]. Так, громади можуть реалізовувати спільні 

взаємовигідні економічні, інфраструктурні та інші соціально і культурно 

значимі проекти, а також приймати рішення – об’єднуватися з іншою 

сусідською територіальною структурою чи очікувати інших форматів 

об’єднання, залишаючись певний час ще самостійно-самодостатніми. 

Людиновимірний характер проявляється і  через таку функцію, як 

інтегративна, (полягає у зміцненні міжособистісних зв’язків мешканців 

громади, об’єднанні їх зусиль у вирішенні актуальних проблем спільноти) та 

патріотично-виховну (пов’язану з формуванням соціально-конструктивних 

світоглядних орієнтацій, політичної свідомості і громадянської активності 

мешканців громади). Інтеграційна функція громади спрямована на досягнення 

мешканцями громади культурно-територіальної ідентифікації, повагу до 

історичної, природної, етнічної, культурної самобутності територіальної 

громади, до об’єктів поклоніння та знаменних дат і подій. Комплекс сучасної 

інфраструктури включає такі підсистеми: транспортну, зв’язку та 

інформатизації, медичну, освітню, соціального забезпечення, культурну, 

рекреаційну, житлово-комунальну, екологічну. Інтеграційна функція громади 

спрямована на досягнення мешканцями громади культурно-територіальної 

ідентифікації, повагу до історичної, природної, етнічної, культурної 

самобутності територіальної громади. «Самоврядування як механізм взаємодії 

суспільства і влади включає в себе в якості складової функцію формування 

громадянського суспільства, яка набуває свого конкретний зміст відповідно до 
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ступеня активності громадян і їх груп, некомерційних організацій, місцевих 

осередків політичних партій та інші» [226]. 

Зазначимо, що територіальні громади зберігають за собою найважливіші 

функції існування і набувають нові, приймаючи на себе компенсацію 

відчуждення людини від впливу сучасного суспільства. Однією з функцій 

територіальної громади виступає робота з дітьми, яка в різних країнах має 

різноманітне наповнення. Так, «основний зміст соціальної роботи з дітьми у 

місцевих громадах Сполучених Штатів Америки складають такі напрями, як: 

соціальна допомога (виплати у грошовій або натуральній формі); соціальна 

реабілітація (система організаційних, економічних, правових, культурних, 

освітніх, лікувальних, оздоровчих та інших соціальних заходів); соціальне 

обслуговування (надання безоплатно чи на пільгових умовах, компенсаційних 

або благодійних засадах різноманітних соціальних послуг) та соціальна 

профілактика (виявлення несприятливих соціально-економічних умов, 

психолого-педагогічних чинників із метою нівелювання негативних чинників) 

тощо» [157, c. 14]. 

 Висловлюється положення, що, з огляду на природу, принципи, цілі та 

завдання самоврядування в територіальних громадах, які визначені 

міжнародними стандартами локальної демократії, людиновимірну, соціальну 

функцію доцільно визначати як пріоритетну та основоположну у системі 

функцій територіального самоврядування [63, с. 28]. На нашу думку, 

збалансований комплекс функціональної діяльності громади та її 

представницьких органів має більше підстав досягти людиновимірної 

спрямованості через  отримання соціально-ефективних результатів, 

враховуючи, що саме фінансово-економічний, виробничий фактор, наявність 

власної «ніши» в світовому та регіональному розподілі праці впливає на 

досягнення високих соціальних стандартів життя в громаді.  

Підкреслимо, що систему функцій територіальних громад становлять 

функції, які дещо аналогічні до функцій держави, а також ті функції, що 

властиві виключно або переважно суб’єктам місцевого самоврядування 
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(територіальним громадам та їх представницьким органам). Тому у країні з 

низьким рівнем соціальних стандартів важко очікувати існування великої 

кількості територіальних громад із високим рівнем життя її мешканців. Це, 

скоріше, буде винятком, зумовленим регіональною специфікою тієї чи іншої 

громади. Швидкі політичні, соціальні та економічні зміни, що зумовлені 

новітніми світовими викликами (зокрема, пандемією короновірусу), 

глобальним переформуванням світу, переоцінкою цінностей впливають на 

напрями та види діяльності територіальних громад, які виражають волю й 

інтереси місцевих жителів. Зазначимо, що залишається дискусійним питання 

щодо класифікація функцій місцевого самоврядування. Так, О. Котельникова 

дає перелік наступних функцій місцевого самоврядування: забезпечення 

участі населення у вирішенні місцевих справ (питань); управління місцевою 

муніципальною власністю і фінансовими засобами; забезпечення розвитку 

відповідної території; соціально-культурне, комунально-банківське й інше 

обслуговування населення: охорона громадського порядку, забезпечення 

режиму законності на відповідній території; захист інтересів і прав місцевого 

самоврядування [92, с.  81-82]. Слід зауважити, що при такому підході автор 

перелічує не тільки самі функції, а змістовне наповнення окремих функцій, але 

не вказує всі. Можна назвати ще такі функції як політична (забезпечення 

участі населення у вирішенні місцевих справ та у виборах),так і 

правоохоронна (забезпечення режиму законності на відповідній території). 

Територіальна громада опікується питаннями щодо створення 

об’єктивних чинників власного розвитку: поєднання стратегії максимізації 

прибутків усіх господарських суб’єктів з інтересами людини як виробника і 

споживача, ефективне використання ресурсів, детінізація економіки, розвиток 

всіх форм підприємництва, боротьба із беззаконністю в господарській 

діяльності людини, розвиток соціокультурних економічних традицій і 

національної культурної індустрії, запровадження новітніх технологій, 

підготовка фахівців світового рівня) та суб’єктивних чинників (свідомість, 

господарський менталітет, інтереси, потреби «економічної людини», 
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мотивованість працівника щодо високоефективної трудової діяльності) 

фактори реалізації гуманістично-орієнтованого розвитку громади.  

Аналізуючи проблему людиновимірності  розвитку територіальних 

громад, слід зазначити, що об'єктивною основою існування територіальної 

громади є рівень розвитку її продуктивних сил, розміщення виробництва і 

пов'язане з ним розселення людей. Нерівномірність економічного розвитку, 

структурна незбалансованість галузей економіки ведуть до нерівноцінних 

умов життєдіяльності в різних територіальних громадах. Це обумовлює 

акцентуацію тієї чи іншої функції громади і пошук альтернативного 

здійснення людиновимірності в територіальній громаді. 

Територіальна громада соціалізує інтереси спільноти мешканців, 

здійснює відхід від застарілих форм організації життя, асоціальної економіки 

до соціально конструктивних форм розвитку, що створює можливості для 

подальшого людського розвитку і створення гідних умов життєдіяльності 

людини, призводить до консолідації спільноти та утворення у свідомості 

мешканців громади образу найбільш оптимального та справедливого 

облаштування їх громади. Сучасна громада формує цінності ринкового 

світогляду: активно-інноваційний стиль публічного та повсякденного життя; 

раціональність мислення, соціально-конструктивна ефективність дій, 

прагнення до фінансово-економічної та соціальної спроможності;  володіння 

новітніми технологіями виробництва товарів та надання послуг; 

конкурентоспроможність особистості та її справи чи бізнесу; інтелектуальний 

капітал; позитивний соціальний імідж тощо. Комплекс сучасної 

інфраструктури включає такі підсистеми як транспортна, зв’язок та 

інформатизація, медична, освітня, соціальне забезпечення, культурна, 

рекреаційна, житлово-комунальна, екологічна.  

Людиновимірність фуункціонування територіальної громади знаходить 

найбільше втілення у соціальній функції самоврядування, яка обумовлена 

цілями і завданнями муніципальної демократії, відповідає інтересам певної 

територіальної громади та спрямована на вирішення актуальних проблем 
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територіальної громади. Слушним є при розгляді функцій територіальної 

громади визначати соціальну функцію як «основний напрям та вид 

нормативно-регламентованої й організаційно-забезпеченої муніципальної 

діяльності суб’єктів місцевого самоврядування щодо вирішення соціальних 

питань місцевого значення, обумовленого об’єктивними потребами 

соціального розвитку відповідної території з точки зору внутрішніх і 

зовнішніх завдань територіальних громад, у яких виражаються і 

конкретизуються сутність та соціальне призначення місцевого 

самоврядування в умовах формування громадянського суспільства та 

соціальної державності» [47, с. 31].  

Слушним є і звернення уваги на те, що базовою характеристикою 

західно-європейського формату муніципалізму виступає комунітаризм як 

здатність локального співтовариства створювати самоорганізацію власної 

життєдіяльності. Громадянське суспільство сформувало парадигми 

самоврядування, відчуженого в більшій (англосаксонський тип) або в меншій 

(французький і змішаний тип) мірі. Історичний розвиток суспільства, його 

соціально-класове розшарування та політичного розмежування обумовили 

поглиблену трансформацію типів самоврядування в територіальній громаді. 

Це не змінило індивідуалістичних засад західноєвропейського муніціпалізма, 

але передбачає певне конкурування муніципальних систем. Місцеве 

співтовариство західного зразка раціонально прагне збільшити сукупність 

своїх матеріальних благ, і тим самим відбувається інституціоналізація 

соціального обміну в західноєвропейському муніципальному світі [226]. 

Зазначимо, що, незважаючи на європейську інтеграцію, в Україні сильним є 

вплив настроїв етатізіма, патерналізму, стану безпосередньої залежності 

населення від державної політики, від Центру державної влади. Розрахунок на 

соціокультурне запозичення населенням українського суспільства форм 

розвитку західноєвропейського муніціпалізма поки не виправдовується, тому 

склалася ситуація цивілізаційного надлому, світоглядного супротиву і 

скорочення горизонту діалогу культур в цьому напряму. В звязку з цим можна 
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констатувати обмежіність людиновимірної спрямованості територіальних 

громад в українському суспільстві на сучасному етапі, але є сподівання  на 

соціально-конструктивне облаштування територіальних громад України та їх 

розвиток в майбутньому. 

Серед основних закономірностей розвитку територіальних громад 

можна викремити наступне:  - 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; пермаментне системне оновлення екзистенції 

територіальних громад; зростання  масштабів міжгромадівської 

територіальної міграції.  

Зміст другого розділу дисертаційного дослідження відображений в 

наступних публікаціях автора – у фаховій статті [181,183-184] та тезах [186, 

189-190]. 
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Виcновки до другого розділу 

 

 1. Територіальна  громада – це соціально-філософська категорія, що 

позначає стійку, історично обумовлену, засновану на просторових, 

економічних, культурних, етнічних, соціальних, політичних, моральних та 

інших принципах спільність людей, яка відрізняється самодостатністю і 

певною автономією. Територіальна громада – це монада соціальності, що 

володіє соціокультурним потенціалом, соціальним капіталом. Це є достатнім 

для подання цього концепту в систему соціально-філософського знання і 

робить його відмінним від близьких за значенням інших дефініцій. 

2. 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. Громада має внутрішню структуру, яка 

формується із взаємовідносин окремих груп, що мають певні світоглядні 

орієнтири та ціннісні  настанови,  володіють певною правовою та економічною 

самостійністю (правом володіння, користування і розпорядження деякими 

засобами виробництва, правом користування окремими ділянками землі 

тощо). Формування територіальних громад зумовлено певним простором 

(територією), етнічними, релігійними, демографічними, економічними, 

соціальними, політичними, ціннісними факторами. 

3. Плідним в соціально-філософськім 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 
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суспільстві до самоврядного соціального осередка, конструктивне 

функціонування якого виступає підґрунтям розвитку держави, суспільства в 

цілому та окремих його регіонів зокрема. 

4. В розвитку 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. Розвиток територіальної громади 

обумовлений визначенням її нагальних інтересів, потреб, проблем та їх 

вирішенням. Органи державної влади й органи місцевого самоврядування -це 

дві підсистеми, які у своїй сукупності створюють єдину цілісність – систему 

публічної влади. Співвідношення функцій держави та місцевого 

самоврядування – це співвідношення загального й особливого. Спрямованість 

розвитку держави (демократична, правова, соціальна) відбивається на 

функціональному оформленні територіальної держави. Територіальна громада 

як ядро місцевого самоврядування має широкий спектр функцій, від реалізації 

яких залежить соціально-конструктивна ефективність місцевого 

самоврядування в досягненні високого рівня соціальних стандартів життя 

спільноти. 

5. Традиційна територіальна (і сільська, й селищна, й місцева) громада 

виконують важливі традиційні та 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 додає свої зусилля до спільних 

дій, що ведуть до зростання спроможності та ефективності життєдіяльності 

територіальної громади. 
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6. Здійснення людинотворчих та 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 соціальних стандартів життя, відповідних рівню розвинених країн 

щодо матеріально-фінансового забезпечення, тривалості життя, можливість 

отримати якісну освіту та медичне обслуговування, «сродна праця» та 

високотехнологічна соціальна інфраструктура (житло, зв’язок, транспорт, 

дороги, соціальний захист 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; пермаментне системне оновлення екзистенції територіальних 

громад; зростання  масштабів міжгромадівської територіальної міграції. 
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РОЗДІЛ 3. УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ СОЦІАЛЬНОГО БУТТЯ 

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

 

Дослідження соціальних процесів виступає нагальним завданням 

соціально-філософських розвідок, тому актуальним є з’ясування сутнісних 

характеристик та перспектив змін в функціонуванні територіальних громад в 

сучасній Україні. Проблеми територіальної громади торкаються повсякденної 

життєдіяльності кожного її мешканця і слушним є висвітлення сучасних 

проблем та напрямів розвитку цього соціального утворення. Модернізація 

соціального простору передбачає переформатування його складових, 

осучаснення принципів функціонування та переліку соціальних послуг, що 

надаються. Важливим в цьому аспекті виступає осмислення українського 

досвіду в організації територіальної громади і його порівняння зі світовими 

доробками в цій сфері. Рефлексія феномена територіальних громад як 

модернізованого інституту традиційної української культури представляється 

актуальною та своєчасною. 

 

3.1. Проблемне поле соціального буття територіальної громади в 

сучасній Україні 

 

Важливим завданням науковоно пошуку є визначення як основних 

напрямів та принципів переформування територіальних громад в Україні, так 

і проблем в здійсненні цього проєкту. Відповідно завданнями дослідження в 

цьому підрозділі будуть: 1) висвітлення проблемного поля функціонування 

територіальної громади; 2) аналіз основних напрямів реформування 

територіальної громади та проблем в практиці впровадження інновацій в цій 

сфері в українському суспільстві. 

Cистема місцевого самоврядування в Україні складається з 

територіальних громад села, селища, міста. Територіальні громади в порядку, 

встановленому законом, можуть об’єднуватися в одну сільську, селищну, 
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міську територіальну громаду, утворювати єдині органи місцевого 

самоврядування та обирати відповідно сільського, селищного, міського 

голову. Територіальні громади села, селища, міста, що добровільно 

об’єдналися в одну територіальну громаду, можуть у будь який час вийти із 

складу цього об’єднання 

 Проблеми реформування територіальних громад в Україні 

обумовлені рядом об’єктивних та суб’єктивних чинників. Серед них: - 

скорочення чисельності населення в деяких територіальних громадах, 

особливо в сільських та селищних громад; - зникнення територіальних громад 

природним чинном внаслідок поступового залишення людьми певних 

територіальнх громад, в тому числі із-за скорочення робочих місць, закриття 

підприємств, шкіл, пошти, магазинів, транспортного сполучення тощо; 

урбанізація; - трудова міграція; - правова та організаційна непослідовність та 

неузгодженість в проведенні територіальної реформи та змін в системі 

місцевого самоврядування. Розглянемо ці та інші чинники більш детально. 

 Одним із важливих чинників впливу на існування та розвиток  

територіальних громад  є процес урбанізації. Урбанізація (від лат.urbanus— 

міський) – це всесвітній процес переміщення населення з невеликих форм 

соціального облаштування (головним чином сільских) до великих міст. Місто 

стає найбільшою за чисельністю територіальною громадою в світі. В 

соціально-філософському пізнанні поняття «урбанізація» відноситься до 

категорій «середнього рівня», тобто відображає не тільки абстрактні уявлення 

про деякі аспекти дійсності (як категорії «суспільство», «соціум», «соціальний 

простір» та інші), але слугують безпосереднім вираженням процесів в 

суспільстві. Мова йде про процес різкого збільшення кількості міст в ході 

розвитку людства, формування тут особливого типу територіальної громади, 

людини (городянина) та її образу життя. 

Зазначимо, що урбанізація супроводжувала всю історію людства. Про 

значну роль міст у розвитку суспільства говорив ще Платон в роботі 

«Держава», в якій висловлюється думка, що ідеальною буде та держава-місто, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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у якій кожен займається своєю справою, притаманною йому від природи. 

Згідно думці Платона, трьом типам душі людей - чуттєвій, пристрасній і 

розумній - відповідають чесноти: розсудливість, мужність і мудрість. Їх 

узгодження дає справедливість як в окремій людській душі, так і в державі, що 

влаштована за аналогічним принципом. В такій державі працюють ремісники, 

їх захищають мужні воїни, а керують усім мудрі правителі-філософи. Цікаво, 

що ні воїни, ні філософи в такій державі не повинні мати сім’ї чи власності, бо 

це відволікатиме їх від виконання своїх обов’язків. Це свідчить, що ще в 

Античні часи проблема запобігання корупції була актуальною й знаходила 

своє вирішення у вище перелікованих заборонах. Платон вважає демократію 

владою дурної більшості і така форма правління не сприяє розвитку громади і 

людини. В ідеальній державі-місті Платона благо одного індивіда повністю 

підпорядковується благу всього полісу-суспільства. Аристотель же визначив 

людини як «полісну тварину», яка проживає в місті-державі і являє собою 

«єдність несхожих», різних людей. Античні мислителі пишуть назви великих 

античних міст з великою літери, пов'язують їх виникнення з волею не тільки 

людей, а й богів і протиставляють городянина і сільського жителя як 

представніків різних територіальних громад. 

У середньовіччі Августин Аврелій мислив світобудову як арену 

протистояння двох міст («Градів») – Земного й Божого, де перший, гріховний, 

«розчиниться» у другому, який буде створений після Страшного Суду. Два 

Гради створені двома родами любові: земний - любов'ю людини до себе, що 

дійшла до презирства до Бога; небесний - любов'ю до Бога, яка дійшла до 

презирства до себе [2, с. 703].  

В працях мислителів-утопістів XVI-XVII століть (Ф. Бекон «Нова 

Атлантида», Т. Мор «Утопія», Т. Кампанелла «Місто Сонця»,) їх ідеальні 

державні утворення мали формат автономних міст на островах. До осмислення 

ролі міст у розвитку цивілізації торкаються в своїх міркуваннях французькі 

філософи епохи Просвітництва (Вольтер, Д. Дідро, Ж. Руссо, Г. Маблі, Ж. 

Кондорсе), представники німецької класичної філософії (І. Гердер, І. Кант, Г. 
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Гегель). Багато філософів цієї епохи розглядали генезу міст з ідеалістичних 

позицій, бачили в них прояв, маніфестацію волі «Світового Духу», Деміурга, 

Творця. 

Розглядаючи вплив зростання міст на розвиток територіальних громад, 

зазначимо наступне. Поняття «урбанізація» в науковий обіг вперше ввів 

американський дослідник Луіс Вірт [42]. У західній соціально-філософській 

традиції класичною в плані вивчення урбанізації вважається робота М. Вебера 

«Місто» [38]. Науковець на базі поняття« ідеальний тип» реконструює різні 

види міст минулого (особливо середньовічне місто) і сьогодення. М. Вебер 

пропонує розрізняти міста в соціально-економічному та адміністративно-

політичному сенсах; виділяє міста-споживачі і міста виробники. Він виводить 

з соціальної структури міст напрямки протистояння існючих в ньому груп. 

Великий доробок в дослідженні урбанізації здійснив  також Л. Мамфорд [238]. 

Він вказав на такі проблеми сучасний міст як перенаселеність; високу 

щільність їх забудови; жорстку «стандартизованість» житла, невиразність 

міських забудов тощо.  

Для урбанізації як всесвітнього явища характерні наступні риси: - 

швидкі темпи зростання чисельності міського населення; - зосередження 

населення, розвинутої інфраструктури, виробничих ціклів з багатьох галузей 

економіки переважно у великих містах; - «розповзання» міст, розширення 

їхньої території, перетворення звичайних «точечних» міст до міських 

агломерацій , ядрами яких стають переважно столиці, найважливіші 

промислові і портові центри. Саме у великих містах розташовані наукові, 

освітні, культурні, спортивні заклади, впливові фундації громадянського 

суспільства, осередки великих політичних партій та рухів. Великі міста мають 

змогу повніше задовольняти духовні потреби людей, краще забезпечують 

достаток і різноманітність товарів і послуг, доступ до різноманітних форм 

комунікації та реалізації свого творчого потенціалу. За рівнем урбанізації всі 

країни світу дуже різняться. Так, у розвинутих країнах рівень урбанізації в 

середньому становить 71%, а в країнах, що розвиваються,— 33%. Але у наші 
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дні міське населення в країнах, що розвиваються, зростає в 3 рази швидше, ніж 

у розвинутих. На них тепер припадає 1/6 усього щорічного приросту міських 

мешканців [210]. 

 Можна виокремити 4 стадії урбанізації, а саме: 

- від виникнення Східних міст та міст-полісів в Античному світі до 

XVIII століття;  

- швидке зростання розмірів і чисельності міст на початку епохи 

індустріального розвитку суспільства в кінці XVIII — на початку XX століття;  

- метрополізація - зосередженням людей, багатств, політичних, економічних, 

культурних установ у містах в XX столітті; 

- дезурбанізація – зростання передмість, переміщення місцевих мешканців у 

сільські поселення, планування нових міст-спутників великих агломерацій 

тощо. 

В науковій літературі можна виокремити ряд підходів до визначення 

поняття «урбанізація». Це – етимологічний підхід (виводить сутність явища зі 

значення самого слова), міждисциплінарний підхід (розлядає сукупність 

факторів в тлумаченні цього терміну, зокрема географічних, економічних, 

культурних та інших показників та процесів), демографічний (акцентує увагу 

на зростанні міського населення), географічний підхід (розглядає феномен 

урбанізації виникненням в суспільному просторі нової форми соціально-

економічного розвитку), соціологічний підхід ( аналізує процес становлення 

та специфіку функціонування особливого типу соціальної організації 

населення - міського). Слушною є думка вважать урбанізацію процесом 

становлення міського способу життя і міста як домінуючої на Землі форми 

розселення (проживання) людей, що охоплює економічну, політичну, духовну 

та інші підсистеми суспільства [170, с. 7]. Поступово здійснюється 

перетікання урбанізації в якісно новий феномен - «урбаністичну цивілізацію». 

яка розуміється як понятійна конструкція, що відображає реально існуючу 

систему соціальної організації, яка об'єднує міста як специфічні типи 

населених пунктів (на противагу сільських поселень) з особливим 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8F
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економічним укладом, системою управління, способом життя, культури тощо 

[170, с. 8]. Цей процес змінює як громаду сучасних міст, так і сільських 

поселень. Виокремлюються наступні тенденції розвитку урбаністичної 

цивілізації на постіндустріальної стадії соціального розвитку. «Позитивні: 1) 

швидкий приріст міських жителів з середини XX століття; 2) збільшення числа 

міст-центрів світової економіки; 3) зростання кількості мегаполісів. Негативні: 

1) наростання протиріч в системі «мегаполіс - міста - супутники»; 2) посилення 

маніпуляції громадською думкою в великих містах (завдяки ЗМІ); 3) зниження 

ролі деяких міст (раніше центрів промислового виробництва) в їх національній 

або світовій системі; 4) значне зменшення частки сільського населення в 

порівнянні з міським» [170, с. 8 ]. 

 В рамках  аналізу становлення Західної урбаністичної цивілізації 

можна також виявити певні тенденції. Серед позитивних тенденцій - 

деіндустріалізація міст, суттєве підвищення матеріального рівня і тривалості 

життя міського населення. Негативні - «перевантаження» міст, демографічний 

спад, люмпенізація, міграційний потік, агресивність, відчуженість громадян.  

Серед довгострокових наслідків розвитку урбаністичної цивілізації 

виокремлюють переважання серед городян прагматизму,  перманентне 

ігнорування Іншого в міському соціумі; перетворення власного житла для 

збереження своєї самості та свободи відповідно до принципу - «мій дім - моя 

фортеця» [170, с. 8-9 ]. Відбувається  глобальний соціальний процес, сутність 

якого обумовлена не тільки зростанням міського населення та зменшенням 

мешканців сільських територіальних громад, а й концентрацією важливих 

економічних, політичних, фінансових функцій окремої держави, світового 

співтовариства в найбільших містах світу. 

Населення планети станом на квітень 2020 року становить 7, 7 млрд. 

людей. Міське населення складає 56,2% від загальної чисельності населення 

планети, а рівень зростання урбанізації - 1,9 % річного темпу зміни (2015-2020 

роки оцінування). В Україні урбанізація характеризується такими 

показниками: міське населення становить 69,6% від загальної чисельності 
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населення (2020 рік), а рівень урбанізації: - 0,33% річного темпу зміни (2015-

2020 років оцінування) [243].  

Проблемою для повноцінного функціонування територіальних громад є 

скорочення в них робочих місць та внаслідок цього трудова міграція, яку 

можна тлумачити як переміщення працездатної особи в інший регіон країни 

чи за її межі з метою працевлаштування на певний термін. Відповідно до 

Закону України «Про зовнішню трудову міграцію», трудова міграція — це 

переміщення громадян України, пов'язане з перетинанням державного 

кордону, з метою здійснення оплачувальної діяльності в державі перебування. 

Трудова міграція в усьому світі є розповсюдженим явищем. Головне 

прагнення мігрантів – це знайти безпечне та зручне місце для проживання і 

заробітку.В світі трудові мігранти, а це 164 млн.осіб, становлять близько 4,7% 

від загальносвітової робочої сили (близько 3 млрд. осіб). У 

Доповіді  Міжнародної організації праці (МОП) ООН зазначається, що з 2013 

року кількість трудових мігрантів в світі зросла на 9% (з 150 млн до 164 млн). 

Більшість (майже 68% трудових мігрантів) зайняті в країнах з високим 

доходом, ще 18,6% - в країнах з середнім рівнем доходів. Північна Америка 

приймає 23% трудових мігрантів, 23,9% - в Північній, Південній і Західній 

Європі, 13,9% - в арабських країнах; 96 млн з  трудових мігрантів становлять 

чоловіки, 68 млн - жінки [173]. 

Урбанізація нівелювала всі аспекти поняття «міська громада» за 

винятком управлінських та майнових відносин, які стосуються тільки міських 

топ-чиновників. По суті, місцеве самоврядування здійснювалось в Україні 

лише на рівні невеликих міських, сільських, селищних територіальних громад, 

а на рівні регіонів (областей і районів) воно мало і має переважно символічний 

характер. Слушною є думка, що закону про добровільне об’єднання 

територіальних громад сіл, селищ, міст повинно було передувати внесення 

змін у Конституцію країни щодо децентралізації влади й адміністративно-

територіального устрою України. Перш ніж пояснювати часткове, окреме, 

необхідно дати тлумачення загального. Потребує з’ясування співвідношення 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%88%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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місцевої влади та місцевого самоврядування, їхніх повноважень і принципів 

взаємодії. Сутнісною рисою громад різного рівня (місто, село, невелике 

поселення) є певна територія, яка зумовлена адміністративним поділом 

відповідно до певних нормативно-правових актів держави. Територію у 

соціально-філософському сенсі можна розуміти як регіон, обмежену частину 

земної поверхні в природних, державних, адміністративних або умовних 

межах. Територія є специфічним видом «просторового» ресурсу, площею, 

географічним розташуванням, природними умовами, господарським 

освоєнням, об’єктом конкретної діяльності. Ця частина характеризується 

протяжністю, об’єктивністю, універсальністю. Територіальний простір 

відображає порядок розміщення одночасно існуючих об’єктів природної і 

соціальної інфраструктури. Зазначимо, що згідно з українським 

законодавством суб’єктами добровільного чи «за планами» об’єднання 

територіальних громад є суміжні територіальні громади сіл, селищ, міст. Але 

рівень розвитку суміжних громад неоднаковий, це зумовлює те, що 

адміністративним центром об’єднаної територіальної громади визначається 

населений пункт (село, селище, місто), який має більш розвинуту 

інфраструктуру і розташований найближче до географічного центру території 

об’єднаної територіальної громади. Таким чином, деякі громади поглинаються 

більш розвинутими і втрачають свою суб’єктність. Окремі сільські та селищні 

голови громад, ознайомившись із законом і пов’язаними з ним документами, 

усвідомили, що в разі об’єднання жителі їхніх громад можуть залишитись без 

звичних соціальних установ (шкіл, фельдшерсько-акушерських пунктів, 

закладів культури тощо), а також втратити можливості офіційно звертатись до 

чиновників із проханням вирішити ту чи іншу проблему на місці, бо будь-які 

рішення будуть прийматись у «столиці» громади, до якої треба добиратись 

іноді кілька годин за умови, що з віддаленого населеного пункту громади до 

«столиці» ходитиме громадський транспорт. Хоча проголошується, що якість 

і доступність публічних послуг, які надаються в об’єднаній територіальній 

громаді, не можуть бути нижчими, ніж до об’єднання [162]. Є побоювання, що 
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в більш вигідних умовах будуть тільки центри майбутніх громад – великі 

селища і міста, де будуть сконцентровані фінанси, людські ресурси, всі 

соціальні установи й органи державної влади, а приєднані громади 

деградують, а деякі – дуже швидко просто перестануть існувати. Нерозуміння 

мешканців громад та їхніх керівників цілей і переваг об’єднання зумовлює 

відмову від цієї активності. Після об’єднання деякі громади змінять свій 

рівень, бо об’єднана територіальна громада, адміністративним центром якої 

визначено місто, стане міською територіальною громадою, якщо центром буде 

визначено селище – селищною, якщо центром буде визначено село – 

сільською. Згідно із законодавством України механізм добровільного 

об’єднання громад включає такі процедури: ініціатива сільського, селищного, 

міського голови про вивчення пропозиції щодо добровільного об’єднання 

територіальних громад; її громадське обговорення; подання пропозиції до 

відповідної ради для прийняття рішення на сесії. Механізм відмови від 

об’єднання громад у законодавстві не прописаний, що передбачає, мабуть, 

подальше продовження роз’яснювальної роботи серед мешканців таких 

громад. На наш погляд, процес об’єднання громад має бути вирішений тільки 

за допомогою місцевих референдумів і мати більший часовий відрізок для 

здійснення цієї реформи. Мешканці мають чітко знати, які є плюси і мінуси 

цього об’єднання громад, і тільки вони повинні приймати рішення, а не 

адміністрація і відповідні ради. Природно-ресурсний і людський капітал 

території є об’єктом зазіхань з боку як сусідських громад, так і власних 

представників бізнесових кіл. Природні ресурси є підґрунтям соціально-

економічного розвитку території, досягненням високих соціальних стандартів, 

комфортних і безпечних умов життєдіяльності мешканців громад. Зазначимо 

також, що територіальну громаду як адміністративну одиницю держави іноді 

тимчасово створюють у малорозвинених регіонах до часу, поки не буде 

досягнуто соціально-економічного, політичного та демографічного зростання 

настільки, щоб можна було вести такий тип управління, як і в організованих 

розвинутих регіонах країни. 
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Важливою ознакою міграції людей є перетинання державних кордонів 

або меж адміністративно-територіальних одиниць —держави, області, міста, 

району, села. На цій підставі вирізняють зовнішню та внутрішню міграції. 

Зовнішню міграцію фізичних осіб, пов'язану з перетинанням державного 

кордону, називають також міжнародною. Для України характерним після 

відкриття безвізового перетину кордону з країнами ЄСє як зовнішня міграція 

(відток українських  робітників в європейські раїни та інші країни), так і 

внутрішня міграція – з окупованих територій та депресиних регіонів країни. 

Для виокремлення потоків мігрантів, які прямують з конкретної країни, 

застосовується поняття еміграція (від лат.emigratio — «виселення», 

«переселення»)— масове переселення з батьківщини в іншу державу; тривале 

перебування за межами батьківщини внаслідок переселення. Для потоків у 

країну — імміграція (від лат. immigratio — «вселення») — в'їзд у державу 

іноземця чи особи без громадянства на тривале або постійне проживання. Для 

еміграціних потоків з Ураїни харатерно заробітча́нство —територіальне 

переміщення працездатних осіб з метою працевлаштування на певний термін 

для заробітків. Масовий від'їзд українців з країни в пошуках кращого життя за 

кордоном вже став причиною гострого дефіциту робочої сили у всіх сферах 

діяльності в Україні і майже в усіх реіонах країни. Люди їдуть, незважаючи на 

те, що робота за кордоном не завжди відповідає їхнім очікуванням. Людьми 

рухає не тільки бажання заробити, але перш за все, отримати доступ до 

високих заробітків та високих стандартів. Низькі заробітні плати в 

територіальних громадах в більшості регіонів України і високий відсоток 

безробіття -саме це й викликає міграційні процеси в країні. 

В європейських країнах українських працівників приваблює також 

набагато вищий рівень безпеки, культури повсякденного життя. Привертає і 

більш високий рівень медицини в ЄС. Фактор невдоволення рівнем медичного 

обслуговування в Україні - один з тих, що роблять серйозний вплив на 

бажання людей виїхати" з країни на заробітки. Важливим чинником трудової 

міграції є економічна нестабільність в Україні, а також. погані умови праці, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BC%D0%BC%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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відсутність соціального пакету, невідповідність системи освіти вимогам ринку 

праці в країні. Найбільш популярними для трудової міграції серед українців є 

такі країни як: Польща; Чеська Республіка; Італія; Німеччина. Росія, Угорщина 

та інші.  

Україна знаходиться в групі країн-лідерів за динамікою трудової 

міграції. Україна сьогодні стоїть перед критичною ситуацією втрати робочої 

сили: Це обумовлено такими факторами як різниця в економічному розвитку 

між Україною та її сусідами, політичною нестабільныстю в країні, введення 

нової міграційної політики в багатьох країнах ЄС, які спростили залучення 

українців до процесу виробництва та надання послуг населенню на території 

цих країн. Розмір як мінімальної, так і середньої зарплати в Україні значно 

нижчий в порівнянні з усіма країнами ЄС, включаючи країни Східної Європи. 

На території колишньої Східної Німеччини компанії платять своїм 

робітникам в середньому 2700 євро, а в Західній Німеччині - 3300 євро. Розмір 

мінімальної зарплати в Німеччині - 1600 євро, у Польщі розмір середньої 

зарплати становить 1150 євро, а мінімальна - близько 550 євро. В Україні ж з 

1 січня 2019 року мінімальна зарплата складає 4170 грн, або приблизно 150 

дол., А середня зарплата коливається в районі 9 тис. грн. [49]. 

 За кордоном постійно працюють 3,2 млн українців, а в принципі в 

процес трудової міграції залучені до 9 млн чоловік - чверть населення країни. 

І якщо в 2013 році кількість трудових запрошень для українців від Польщі 

становило 218 тис., то вже в 2017 році зросла до 1,7 млн. Вже зараз роботодавці 

та інвестори в Україні відчувають нестачу робочих рук різних кваліфікацій. 

Особливо гостро кадровий голод відчуває промисловість, сфера IT, ремонтні 

підприємства, автосервіси тощо. Все це знижує конкурентоспроможність як 

країни в цілому, так і окремих регіонів та їх територіальних громад [49]. 

З вище зазначеного можна зробити висновок, що процес урбанізації  та 

зростання масштабів трудової міграції з України обумовлює необхідність 

реформування міцевого самоврядування і, зокрема, оптимізацію системи 

територіальних громад.  
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Проблемним моментом в реформуванні місцевого самоврядування є  

недосконалість правового та організаційного супроводу цього процесу. Так, 

процес об’єднання територіальних громад в Україні розпочався з 2015 р. на 

підставі Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної 

організації влади в Україні [90] й Закону України «Про добровільне 

об’єднання територіальних громад» [160]. Згідно з Концепцією реформування 

місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні 

основними завданнями реформування є: забезпечення доступності та якості 

публічних послуг; досягнення оптимального розподілу повноважень між 

органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади на різних 

рівнях адміністративно-територіального устрою за принципами 

субсидіарності та децентралізації; визначення обґрунтованої територіальної 

основи для діяльності органів місцевого самоврядування та органів виконавчої 

влади; створення належних матеріальних, фінансових та організаційних умов 

для забезпечення виконання органами місцевого самоврядування власних і 

делегованих повноважень [90].  

Ясно, що головною запорукою успішної реалізації цієї реформи є 

наявність різноманітних ресурсів, необхідних для здійснення визначених 

нормативно-правовими актами повноважень органів місцевого 

самоврядування. Для мобілізації таких ресурсів Кабінет Міністрів України 

законодавчо закріпив засади [90]: обчислення обсягу дотації вирівнювання на 

основі уніфікованих стандартів надання публічних послуг; надання 

трансфертів із державного бюджету безпосередньо кожному місцевому 

бюджету; визначення фінансовою основою здійснення органами місцевого 

самоврядування власних повноважень податків та зборів, які пов’язані з 

територією відповідної адміністративно-територіальної одиниці; закріплення 

за місцевими бюджетами частини коштів, що надходять від сплати податку на 

прибуток новостворених юридичних осіб, протягом п’яти років від дати 

інвестування в юридичну особу; надання органам місцевого самоврядування 

права регулювати ставки місцевих податків і зборів; недопущення надання 
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іншими органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади 

податкових пільг, які зменшують власні доходи місцевих бюджетів; надання 

органам місцевого самоврядування доступу до залучення кредитних ресурсів 

для інвестиційного розвитку шляхом спрощення процедур погодження 

запозичень і місцевих гарантій та збалансування їх зі способами державного 

контролю, спрямованого на запобігання банкрутству об’єктів права 

комунальної власності; підвищення прозорості та ефективності використання 

бюджетних коштів шляхом запровадження програмно-цільового методу для 

всіх місцевих бюджетів; визначення матеріальною основою місцевого 

самоврядування майна, зокрема землі, що перебуває у власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст (комунальній власності), об’єктів 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, району, області, а 

також належної бази оподаткування; надання територіальним громадам права 

розпоряджатися земельними ресурсами в межах своєї території, об’єднувати 

свої майно та ресурси в рамках співробітництва територіальних громад для 

виконання спільних програм та більш ефективного надання публічних послуг 

населенню суміжних територіальних громад.  

Як ми бачимо з вище перелікованого, Концепція реформування 

місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні та 

Закон «Про добровільне об’єднання громад» закладали нове підґрунтя 

територіальної організації влади на основі добровільного об’єднання 

територіальних громад. У звязку цим розглянемо етапи здійснення реформи. 

Зазначимо, що з 2015 року в Україні розпочався процес створення 

об’єднаних територіальних громад (ОТГ). На той час в країні існувало близько 

12 тисяч територіальних громад, але в зв’язку зі зменшенням населення 

(особливо сільського), процесами урбанізації, трудовою міграцією нагальною 

стала проблема укрупнення та добровільного створення спроможних 

територіальних громад. Метою є досягнення 100% покриття об'єднаними 

громадами території України, зокрема, до місцевих виборів восени 2020 року.  
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Перед місцевим самоврядуванням в Україні постали виклики, які також 

корегують діяльність територіальних громад в нашій країні, а саме: – 

економічна криза в певних галузях виробництва, погіршення якості та 

доступності адміністративних, соціальних та інших послуг через ресурсну 

неспроможність більшості органів місцевого самоврядування щодо 

здійснення власних і делегованих повноважень, – загрозлива зношеність 

теплових, каналізаційних, водопостачальних мереж і житлового фонду та 

небезпека техногенних катастроф в умовах обмеженості фінансових ресурсів 

місцевого самоврядування для інвестицій в інфраструктуру, – складна 

демографічна ситуація у більшості територіальних громад (старіння 

населення, збезлюднення сільських територій та монофункціональних міст), – 

тенденції до розходження державної регіональної політики, місцевої політики 

у соціально-економічному розвитку з реальними інтересами територіальних 

громад через їх соціальну дезінтегрованність, нерозвиненість форм демократії 

участі, неспроможність жителів до солідарних дій, спрямованих на захист 

своїх прав і відстоювання інтересів у співпраці з органами місцевої влади та 

досягнення спільних цілей розвитку громади, – зниження кваліфікаційного 

рівня посадових осіб місцевого самоврядування, зокрема через недостатню 

конкурентоспроможність органів місцевого самоврядування на ринку праці, 

зниження рівня престижності посад, що призводить до низької ефективності 

управлінських рішень, – корпоратизація органів місцевого самоврядування, 

закритість і непрозорість їх діяльності, корупція, що призводить до зниження 

ефективності використання ресурсів, погіршення інвестиційної привабливості 

територій, зростання соціальної напруженості тощо [25]. Актуальними для 

існування територіальних громад в Україні є також такі проблеми, як бюджет 

громади та джерела його наповнення, земельне питання, залучення інвестицій 

у промислово-аграрний сектор, розвиток підприємницької ініціативи, 

господарське використання специфіки території, пошук ніші в розподілі праці 

в регіоні, країні та світі, створення сучасної інфраструктури. Реформування 

місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні 



126 
 

 

виявило і проблему лідера територіальної громади – голови сільської, 

селищної, міської ради. Особливо це проявляється під час виборів голів 

добровільно об’єднаних громад. Процеси урбанізації привели до того, що, по 

суті, місцеве самоврядування здійснювалося й здійснюється в Україні лише на 

рівні сільських, селищних та невеликих міських територіальних громад, а на 

рівні великих міст воно мало і має здебільшого у регіонах фактично 

символічний характер, бо всі аспекти поняття «міська громада», за винятком 

управлінських та майнових відносин, що торкалися тільки міських топ-

чиновників, соціальною практикою було нівельовано. Слушною є думка, що 

закону про добровільне об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст має 

передувати внесення змін у Конституцію країни щодо децентралізації влади й 

адміністративно-територіального устрою України. Культура соціального 

регулювання передбачає, що перш ніж пояснювати часткове, окреме, 

необхідно дати тлумачення загального. Тому на сучасному етапі 

реформування місцевого самоврядування в Україні торкається в основному 

сільських, селищних громад, а також громад невеликих міст. 

Проблемне поле соціального буття територіальної громади в сучасній 

Україні містить такі складові : 

: - уповільнення темпів створення об'єднаних територіальних громад,  

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

- правова невизначеність засад щодо нового адміністративно-

територіального устрою України. 

Впливає на процеси реформування територіальних громад й такі 

чинники як війна на Сході, слабкість та непрофесійність центральної влади, 

яка зумовлена частою зміною як уряду, так і міністрів. Так, наприклад, за шість 

місяців з вересня 2019 року до березня 2020 року змінилося 3 очільника 

Міністерства розвитку громад та територій України. Кожен з них мав певне 

концептуалізоване уявлення про реформування територіальних громад, але 

після свого звільнення цей план зникав з сайту Міністерства так і не бувши 

виконаним. Станом на квітень 2020 року на сайті Міністерства в рубриці 

https://www.minregion.gov.ua/


127 
 

 

«Річний план діяльності Міністерства розвитку громад і територій України на 

2020 рік» для Директорату просторового планування територій та архітектури 

цього Міністерства стоїть завдання - «Розробити Концепцію запровадження 

інтегрованого розвитку громад», а також затвердження Кабінетом Міністрів 

України проекту розпорядження “Про схвалення Концепції запровадження 

інтегрованого розвитку громад та затвердження плану заходів з її реалізації» 

[169]. Вище зазначена, але ще не розроблена і не затверджена КМУ Концепція 

запровадження інтегрованого розвитку громад в майбутньому змінить 

принципи та напрямки реформування громад згідно чинному нормативно-

правовому акту - Державній стратегії регіонального розвитку України і плану 

заходів з її реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки 

результативності реалізації зазначених Стратегії і плану заходів: постанова 

КМУ № 931-2015-п від 17.11.2018 [163]. 

Гальмування реформування територіальних громад обумовлено також 

такими факторами як економічна криза, вимушений перехід витіснених із 

великої політики еліт попередніх президентів та представників їх команд та 

штабів (В. Ющенка, В. Януковича й П. Порошенка) у нішу місцевої політики, 

що привело до посилення відцентрових процесів і просування країни в бік 

феодалізації регіонів. 

У зв'язку з уповільненням темпів створення об'єднаних територіальних 

громад з 2019 року здійснено перехід на адміністративне (примусове) рішення 

про об'єднання громад. Полегшено процедуру створення об’єднаних громад, 

зокрема, спрощено механізм затвердження перспективних планів формування 

територій громад шляхом виключення стадії їх схвалення відповідними 

обласними радами. Запроваджено інститут старост ОТГ, які представляють 

інтереси сільських мешканців в раді громади. Але гальмує процес створення 

ОТГ правова невизначеність засад щодо нового адміністративно-

територіального устрою України, а також амбіції деяких лідерів місцевих 

громад та їх супротив інноваціям. Так, в 74 минулих районахУкраїни не було 

створено жодної ОТГ[158]. Тому сільські ради, які не визначилися зі 
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створенням ОТГ, примусово об'єднали відповідно до перспективних планів 

розвитку регіонів. Також треба взяти до уваги і той факт, що далеко не всі 

громадяни правильно розуміють суть цієї реформи і усвідомлюють її 

політичні, соціально-економічні та правові наслідки. Закон «Про добровільне 

об’єднання територіальних громад» був розрахований, передусім, на 

юридично підготовлених та соціально активних громадян, здатних до 

самоорганізації і творчої реалізації визначених цим нормативно-правовим 

актом юридичних норм. Однак порівняно із загальною кількістю мешканців 

такі громадяни перебувають у меншості, а закон прописано так, що без згоди 

більшості успішно завершити процес добровільного об’єднання 

територіальних громад неможливо» [25]. 

Значні і швидкі зміни в адміністративно-територіальному облаштуванні 

країни стикається з супротивом соціальних суб’єктів, що втрачають статус, 

повноваження, майнові преференції тощо. Особистісні амбіції 

перешкоджають керівникам старих адміністративно-територіальних одиниць 

перейти до принципу доцільності в своїй діяльності. Це також обумовлено, що 

адміністративним центром об’єднаної територіальної громади або району 

визначається населений пункт, який має більш розвинуту інфраструктуру і, як 

правило, розташований найближче до її географічного центру. Чинні центри 

громад можуть втратити свою конкурентоспроможність і понести фінансові 

збитки, тому гальмують реформу децентралізації. Так, є вже створено 1050 

ОТГ (об'єднаних територіальних громад), у які добровільно об'єдналися майже 

4800 українських сіл, селищ і міст. Не ввійшли в процес об'єднання близько 

6160 громад, що становить понад 56 відсотків від загальної кількості. Тобто, в 

рамках базового завдання досяти 100 відсотків ОТГ, в країні цей показник не 

перетнув екватор. Але за кількістю жителів об'єднаних громад (включно з 

містами обласного значення) туди перейшло 73%. [39].  Супротив укрупленню 

територіальних громад становлять амбіції керманичів існуючих громад, 

людський фактор.  
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Зазначимо також, що система територіальних громад та принципів 

місцевого самоврядування в Україні виникла не на порожньому місці, а 

вийшла з надр колишньої радянської системи місцевої влади, тому їй 

притаманна така властивість, як інерційність. У ситуації, коли нова система 

місцевого самоврядування ще до кінця не сформувалася, дана властивість 

набуває негативний характер. Тому має місце стійкий опір новим ідеям, перш 

за все, об’єднанню територіальних громад в Україні. Процеси розвитку 

соціального простору в Україні свідчать, що децентралізація – це вимога 

сучасності і вже перші результати процесу об'єднання територіальних громад 

показують, що ця стратегія є соціально-конструктивною та правильною. 

 Треба зазначити, що в Україні відбувається глобальне 

горизонтальне та вертикальне перетворення системи державного управління, 

куди входять зразу кілька базових реформ щодо територіальних громад. Мова 

не тільки про децентралізацію, а й про реформу адміністративно-

територіального устрою, про зміну системи виконавчої влади загалом. Таких 

комплексних завдань одночасно не вирішувала в останні роки жодна 

європейська країна. Польща, яка має сталі традиції системи влади, 

реформувала адміністративно-територіальний устрій ще в 1970-х роках. А вже 

в 1990-х успішно провела децентралізацію [115]. Розглянемо більш детально 

особливості та проблеми  цього процесу в Польщі для порівняння з 

аналогічними процесами в Україні. Так, процес формування нової системи 

адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування в 

Польщі мав ряд специфічних особливостей, які були обумовлені рядом 

чинників, а саме: - впливом постсоціалістичної політичної системи Польщі; - 

кризовим станом країни; - впливом на Польщу з боку адміністративно-

політичних органів Європейського Союзу, приєднатися до якого прагнула тоді 

Польща. Ця країна будувала нову систему самоврядування територіальних 

громад відповідно до принципу інституційного гармонізму, зміст якого 

спирався на поєднання історичної традиційної спадкоємності по відношенню 

до «Магдебурзького міського права», а також польської національної системи 
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організації «Опілля», яка перегукується з періодом XII століття. Згодом до цих 

принципів була додана політико-ідеологічна концепція «самокерованої 

республіки», яка була створена ще в період існування Другої Речі Посполитої 

(1918-1939 рр.). Ця концепція поєднувала вище переліковані складові і була в 

1980-х роках використана керівництвом партії «Солідарності» в процесі їхньої 

політичної та ідеологічної боротьби з правлячою польською об'єднаною 

робочою партією. Однак після перемоги «Солідарності» і переформатуванням 

всієї системи суспільних відносин, масштабного реформування всієї системи 

державних і пов'язаних з державним апаратом інститутів влади саме 

територіальна реформа щодо системи місцевого самоврядування викликала 

найбільший супротив в суспільстві, що пояснювалося категоричним 

небажанням колишніх можновладців, представників минулої соціалістичної 

номенклатури втратити власні владні та фінансові позиції на місцях. В 

наслідок цього процес суто адміністративно-територіальної реформи в Польщі 

перетворився в процес, головним чином, політичний і вимагав знаходження 

певного компромісу між політичними силами лівого і правого спектрів. Такі 

події в Польщі 80-х років схожі на події з реформуванням територіальних 

громад й здійсненням децентралізації в сучасній Україні. Схожими з 

українськими реаліями сьогодення були і наступні кроки Польщі 

адміністративно-територіальному реформуванню. Наступним фактором, що 

вплинув на тривалість цих реформ в Польщі, стало серйозне падіння рейтингу 

довіри людей до влади представників «Солідарності» і особисто до президента 

Л. Валенси. Це призвело до падіння кількох правих урядів поспіль і ренесансу 

помірних лівих сил на чолі з новим Президентом Польщі А. Кваснєвським. 

Зміна системи місцевого самоврядування в Польщі перетворилася в тривалу 

багатоетапну реформу, яка відбувалася в період 1990-1997 років. В цей час в 

запеклій політичній боротьбі і тривалих парламентських дебатах в 

законодавстві Польщі закладалися і прописувалися фундаментальні основи 

нової системи самоврядування в територіальних громадах. В 1997-1999 роках 

в Польщі був введений проміжний, повітових рівень організації інститутів 
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самоврядування, а також були визначені в повному обсязі фінансові права і 

повноваження органів самоврядування громади і був введений принцип 

субсидіарності у відносинах між центральним урядом і регіональною владою.  

Внаслідок реформування в Польщі інституту самоврядування 

територіальних громад замість двоступеневої системи територіальних 

одиниць (гміна-воєводство) була введена триступенева (гміна-повіт-

воєводство), що спричинило, відповідно, формування рад в гмінах і повятах, а 

також воєводських сеймиків - представницьких органів місцевого 

самоврядування та їх виконавчих органів, які виконували функцію політичної 

мобілізації суспільства. Реформа сприяла оптимізації (зменшенню) кількості 

адміністративно-територіальних одиниць базового і вторинного рівнів, а 

також поліпшила рівень управління і якість надання послуг населенню. 

Завдяки, в тому числі, і злійсненню адміністративно-територіальної реформи, 

Польша була принята в 2001 році до ЄС і отримала від нього значну фінансову 

допомогу. 

 Досвід Польщі є дуже корисним для здійснення децентралізації та 

реформування територіальних громад в Україні. Країна вкрай потребує 

управлінську та політичну організаційну модель, яка б базувалася на двох 

підсистемах: урядової адміністрації, яка діяла б на основі централізації, і 

системи місцевого самоврядування територіальних громад, в основу 

функціонування якого були б покладені принципи децентралізації та 

субсидіарності. Така система діє в більшості європейських країн. 

Цікавим для України є досвід англосаксонської системи місцевого 

самоврядування та  повноважень територіальних громад в таких країнах як 

США, Великобританія, Канада, Австралія. В цих країнах органи місцевого 

самоврядування мають право робити тільки ті дії, які прямо передбачені їм 

законодавством; ради (правління) і ряд посадових осіб (шериф, атторней, 

скарбник та інші.) обираються мешканцями відповідних адміністративно-

територіальних одиниць для рішення місцевих справ. На місцях нема 

представників центральної влади і до компетенції органів місцевого 



132 
 

 

самоврядування входить: управління поліцією, соціальними службами, 

пожежною охороною, контроль за місцевими дорогами, будівництво та 

експлуатація житла, спортивні споруди, громадський транспорт тощо. 

Зокрема, в громадах штатів місцеве управління в США характеризується 

широкою децентралізацією, визначеною незалежністю муніципалітетів від 

центрального уряду і навіть від уряду штатів, відсутністю прямого 

підпорядкування органів місцевого самоврядування центральній державній 

владі. В США «нарізаються» також шкільні та медичні округи, що не 

співпадають з кордонами територіальних громад і навіть кордонів штатів. Ця 

соціальна практика повільно впроваджається і в Україні. Щодо романо-

германської системи (Франція, Німеччина, Італія, Польща, Болгарія, 

Туреччина та інші), то її головна відмінність від англосаксонської системи 

полягає в поєднанні виборного місцевого самоврядування  в територіальних 

громадах та призначуваного центром офісів державного управління на місцях. 

У низових ланках територіальних громад діють тільки виборні ради і обрані 

мери, а в більш високих ланках адміністративно-територіальної системи - або 

як виборні органи місцевого самоврядування, так і призначені з центру 

чиновники або державні адміністрації та чиновники. В цих країніх 

призначаються представник президента, уряду або міністерства внутрішніх 

справ, які здійснюють на місцях державну владу і в той же час контролюють 

законність прийнятих актів органу місцевого самоврядування. 

Автор цієї дисертації як голова представницького органу територіальної 

громади селища Балабіне (Запорізький район Запорізької області) здійснював 

підвищення кваліфікації в Німеччині. Для цієї країни характерною є наявність 

чотирьох типів виконавчих органів. Так, на Півдні Німеччини - Бургомістр – 

глава адміністрації та голова громадської ради, обирається населенням. На 

Півночі країни - глава місцевої адміністрації - Директор, обраний населенням 

громади, виконує свої функції під контролем ради і комітету з управління. Є в 

Німеччині і неправильний магістрат.  Це коли є два колегіальних органа - 

представницький (збори депутатів) і виконавчо-розпорядчий (магістрат). І 
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четвертим типом самоврядування в громаді є ситуація, коли Бургомістр - глава 

виконавчо-розпорядчого органу –о бирається радою та головує на його 

засіданнях. Місцеві органи самоврядування в Німеччині мають три рівні: • 

вищий рівень - землі і вільні міста (міста-держави);  середній рівень - райони і 

города-райони; нижчий рівень - громади і міста. 

 Для іберійської правової системи (Бразилія, Аргентина, Мексика, 

Португалія, Колумбія, Нікарагуа, Іспанія) характерним є переплетення 

елементів державного управління та місцевого самоврядування. В рамках цієї 

системи населення відповідної адміністративно-територіальної громади 

обирає її раду і головну посадову особу. Ця особа в той же час затверджується 

центральними органами державної влади в якості її представника на місцях. 

Алькад, мер, префект одночасно виступають і як виконавчий орган місцевого 

самоврядування, і як орган державного управління в даній адміністративно-

територіальної одиниці. Вони мають право контролю за діяльністю 

представницького органу місцевого самоврядування - ради. 

В Україні, по суті, демонтується радянська модель територіально-

адміністративного устрою та управління державою загалом. Вона була 

створена ще в 30-40-х роках минулого століття і не відповідає викликам 

сьоодення. Але проблемою є те, що, фактично, в Україні іде поки що 

квазіреформа і через ОТГ у країні створюються нові суб'єкти адміністративно-

територіального устрою. І тут основна проблема: юрисдикція цих 

новостворених громад не поширюється на всю територію України. Бо це не 

записано в жодному з наявних законодавчих актів. В Україні ще не прийнято 

достатніх нормативно-правових актів про новий адміністративно-

територіальний устрій. Тобто критично важливо закріпити юридичний статус 

нових громад і перевести реформу з базового на субрегіональний (районний) 

та регіональний рівні. Однак вирішити проблеми цих двох рівнів можна тільки 

внесенням змін до Конституції. Для легального оформлення реформи 

децентралізації необхідно: - по-перше, прийняти закон про новий 

адміністративно-територіальний устрій країни, закріпивши статус ОТГ і 



134 
 

 

визначивши межі нових 138 районів замість 490 старих; - по-друге, впровадити 

реальне місцеве самоврядування на регіональному рівні, віддавши важелі 

виконавчої влади обласній раді, яка отримає право на створення власних 

виконавчих органів, паралельно позначивши опцію префекта, що наглядає чи 

контролює від імені держави на рівні області.  

Дискутується питання і про тимчасову зупинку реформи децентралізації 

та об’єднання територіальних громад, перечекавши війну і всі пов'язані з нею 

політичні маніпуляції. Але після шести років реформи, значних фінансових 

витрат та титанічних зусиль багатьох людій, які ламали схеми, долали опір 

місцевих чиновників, еліт, земельних латифундистів й пройшли складні 

організаційні процедури, сформували нові органи місцевого самоврядування, 

почали діяти – це буде зрадою й поразкою [39]. Тоді виникає питання, чому 

такий супротив еліти певних громад проти нововведень і представники якої на 

всіх форумах більше говорять про проблеми та невизначеність майбутнього їх 

громад. Вони не хотять втрати своє привілейоване становище, не бажають, 

щоб забрали в людей їхнє звичне життя в громаді і змінив їх уявлення про 

майбутнє. Тому багато громад самі ніколи не дозволять державі це зробити. І 

державу перейшла з добровільного принципу об’єднання територіальних 

громад на адміністративно-примусовий згідно перспективним планам кожної 

області, тому що був .вичерпаний ліміт часу для добровільного об'єднання 

громад. Вважають, що держава мусить, прийнявши вольове рішення, 

завершити процес в обов'язковому порядку. «Тому що зараз у нас, по суті, дві 

України. Одна живе у форматі децентралізації з повноваженнями й ресурсами, 

а друга несе на собі тягар ще радянської системи й управляється з рівня 

місцевих адміністрацій. … Чергові вибори до органів місцевого 

самоврядування  в жовтні 2020 року пройшли в єдиному форматі в нових 

об'єднаних громадах. Це зменшило соціально-економічний розрив між старою 

та новою системами місцевого самоврядування, зменшуючи в країні формат 

ручного управління» [39]. Зазначимо, що пандемія короновірусу й пов'язаний 

з ним політичний й фінансовий колапс загальмували процеси децентралізації 
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й відтермінували продовження реформування територіальних громад на поки 

ще невизначенний час. 

Розвиток територіальних громад – це підґрунтя розквіту держави. Країна 

яка відбудовує себе знизу, розвиває інфраструктуру й економіку на місцях, має 

майбутнє. Самодостатність й розквіт країни починаються з спроможності 

територіальних громад, звідти, де повсякденне життя людина має комфортний 

формат й необхідну безпеку. 

Світова практика свідчить, що громади та їх органи самоврядування не 

виступають засновниками сепаратизму, активними участниками відцентрових 

процесів та ослаблення державної влади загалом. Такими суб'єктами зазвичай 

виступали окремі регіони, великі території, тому передача основних 

повноважень і фінансів для місцевого розвитку не на рівень регіону, де завжди 

є підгрунтя для спокуси стати регіональним лідером, порулити й визнати за 

регіоном якусь унікальність, а саме територіальним громадам з правильною 

стратегією. Аде, коли мова йде про децентралізацію та передачу повноважень 

і ресурсів територіальним громадам, мається на увазі й паралельна побудова 

сильної системи територіальної виконавчої влади. Зараз ці функції і 

повноваження змішані. «Обласні й районні державні адміністрації вмістили в 

себе функції і держави, і місцевого самоврядування. Обласні й районні ради 

позбавлені можливості виконувати функції місцевого самоврядування, не 

маючи законодавчих підстав для формування власних виконавчих органів. Усе 

це, за шаблоном радянської адміністративно-командної системи державного 

управління, виконують облдержадміністрації та райдержадміністрації. При 

цьому вони розтягнулися в багатолітньому шпагаті між Києвом і 

регіональними бізнес-елітами, частіше граючи на користь останніх» [39]. 

Проблемою є і те, що на счасному етапі самоврядування громад великою 

мірою залежить від рішень обласних і районних рад. Тому потрібне чітке 

розведення їх функцій та компетенцій, з передачею основної частини 

повноважень і фінансів на найбільш низовий рівень — територіальним 

громадам. Необхідністю є створення такої системи влади й територіального 
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устрою, щоб у разі заходження за лінію національних інтересів тим чи іншим 

регіоном або територіальною громадою блискавично спрацьовували державні 

запобіжники. Сильне самоврядування територіальних громад та сильна 

виконавча влада на місцях — це два екзистенціали самодостатньої держави, 

які мають забезпечити стабільний місцевий та регіональний розвиток. Сильна 

територіальна громада завжди патріотична, цінує свою цілісність та взіємини 

з іншими сусідніми громадами і не схильна ні до якого сепаратизму. 

Поодинокими винятками з цього є етнічно забарвлені, прикордонні 

територіальні громади, на які значний вплив здійснюють  етнічно споріднені 

сусідні держави. 

Проблемою функціонування територіальних громад є суперечки між 

старою і новою елітою громад, а також повернення на місцевий рівень 

представників політичної еліти з центру, виходцями цих територіальних 

громад. Зміни та ротації еліт, їх повернення на місцевий рівень - нормальний 

процес розвитку соціуму, бо еліти і соціально-конструктивне використання їх 

потенціалу — це важливий чинник розвиткуяк громади, так і країни. Можна 

погодитися, що «громада — це, фактично, замкнений життєвий цикл людини 

від народження до похорону. І це реальність. Упродовж свого життя людина 

отримує від держави певні послуги - освітні, медичні, соціальні, культурні 

тощо. І одна з головних послуг - справді безпека. Без відчуття захищеності 

свого життя, майна, майбутнього дітей навряд чи можна говорити про якісь 

успіхи» [39]. Дійсно, важлими, поряд з інституційними змінами в Україні і 

створенням якісного освітнього простору, високого рівня медичних послуг та 

соціального захисту, є також створення ситації безпеки в межах громади. В 

зв’язку з цим проблемою функціонування деяких територіальних громад є 

відсутність місцевих поліцейських дільниць або поліцейського, пожежних 

команд, муніципальних добровільних дружин, камер спостереження, новітніх 

систем сигналізації, які б допомогли формувати в жителів громад відчуття 

захищеності та атмосфери безпеки життя. В звязку з цим ведеться дискусія 

щодо муніципальної поліції у ввеликих громадах міст. Більшість експертів 
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схилаються до поліцейських дільниць в системі Міністерства внутрішніх 

справ (МВС), які створюються за сприяння територіальних громад та органів 

їх самоврядування. В створенні муніципальної поліції є міркування, що 

підкреслюють два боки медалі в цій справі. З одного боку — чому б не 

дозволити мерії великих міст мати власні механізми підтримання 

правопорядку? Це світова практика, коли взаємодіють місцева та державна 

поліції. З іншого — все і всі мають працювати на основі закону, і не повинна 

скластися ситуація, коли кожен мер має свою міську поліцію, приватний 

батальйон. Чи не будуть мати місце порушення закону такими підрозділами? 

І чи не прийдеться Центру, сильній виконавчій державній владі оперативно 

втручатисяв події на місцях. Можливо, охороною суспільного порядку, 

паркуваннями, адміністративними порушеннями спроможна була б займатися 

і місцева поліція. Це питання довіри місцевому самоврядуванню, ступеню 

його розвитку і часу після впровадження ефективної системи державного 

нагляду за законністю рішень органів місцевого самоврядування на рівні 

Конституції України. 

Дійсно, навряд чи можна говорити про нормальне функціонування 

територіальної громади без відчуття захищеності свого життя, здоровя, майна, 

майбутнього дітей. Особливо ця проблема загострилась в зв’язку з пандемією 

короновіруса і діями мешканців деяких громад (як сільських, та міських) 

перешкоджати особам тільки з підозрою на наявність короновіруса 

повертатися до своєї оселі або місце обсервації на території громади. Так, в 

селищі Нові Санджари на Полтавщині місцеві житеді били камінням вікна 

автобусів, які перевозили людей на обсервацію в місцевій санаторій. Страх за 

своє та життя родин, а також недостатня інформованість мешканці громади 

щодо погрози у вигляді короновірусу обумовила сплеск емоцій, егоїстичної, 

войовничої огорожі своєї території та агресивності до чужаків. Така сама 

ситуація мала місце в селах Тернопільщини після повернення укранських 

заробітчан в березні 2020 року в рідні села. Серед них були хворі на 

короновірус і це викликало з боку сельчан осудливу та агресивну поведінку. 
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Визнання, що основним джерелом поширення короновірус є захворювання від 

заробітчан обумовило їх відторгнення від спільноти, агресивну активність 

щодо їх усунення з території громади. 

 Проблемою функціонування територіальних громад є створення 

законодавчих умов для місцевого самоврядування та його органів, щоб 

виключити на них тиск різних як місцевих, так і центральних бізнес-груп. Не 

секрет, що легше керувати головою дрібної сільської ради, який володіє всіма 

паями і торговими точками в окрузі, чи головою великої територіальної 

громади, сформованої великою кількістю людей на великій території? Така 

громада апріорі більше захищена від латифундистів. Але, слід віддавати 

належне аграрному бізнесу, який створює робочі місця та платить податки. Но, 

безперечно, існує загроза здійснення спроби з боку великих агроходингів 

створювати кишенькові органи місцевого самоврядування в територіальних 

громадах. Визначається, що «сьогодні… відчувається дуже сильний вплив і 

тиск із боку місцевих бізнес-еліт. Інколи на папір покладені не абсолютно 

прагматичні інтереси людей, а бажання окремих персонажів, які контролюють 

ситуацію в районі чи частині області» [39].  

В здійсненні реформи децентралізациї і місцевого самоврядування є певні 

прояви небезпеки. Але правова держава, забезпечення прав громадян та 

громад, їхньої безпеки — це передумова успіху не тільки здійснення будь-якої 

реформи, а й просування країни вперед. Але наявність проблем ще вищого 

порядку в суспільстві не повинна виключати здійснення реформування 

місцевого самоврядування, яке виступає підгрунтям для розвитку сучасної 

місцевої демократії.  

Проблемою є і те, що  на старті децентралізації в Україні не був створений 

єдиний координуючий центр реформи, який би синхронізував всі свої дії з 

міністерствами соціальної політики, освіти й охорони здоров'я. Деякі 

реформаційні дії доводилось погоджувати навздогін, була недоробка щодо 

координації. Дискусії про створення єдиного координуючого органу реформи 

періодично виникали, але для цього є уряд, урядові комітети, є профільний 
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парламентський комітет. Проблеми часто виникають не через відсутність чи 

наявність якогось органу, а від нерозуміння важливості та своєчасності 

прийняття рішень. Проблемним є питання щодо перерозподілу повноважень, 

а це завжди вельми болісний процес для інститутів ценральної влади та органів 

місцевого самоврядування, для тих відносин, що вже склалися між нии.  

Вважають, що основною помилкою тут було те, що реформатарам не 

вдалося в 2015 році провести зміни в Конституцію, які б виступали підгрунтям 

реформування територіальних громад. Тоді б в Україні була б більш системна 

й послідовна реформа, яка нині могла б уже реально фінішувати. Проблемою 

є координація всіх сфер, яких торкається територіальна реформа. Вона 

стикається із труднощами й проблемами, супротивом голів Обласних 

державнх адміністрацій (ОДА), які демонстративно заявляли, що не допустять 

децентралізації у своїй області. Така ж ситуація склалася на рівні районів та 

окремих територіальних громад. Наявним в Україні є дисбаланс розуміння 

реформи різними галузями влади. В 2015 році парламент України не прийняв 

зміни до Конституції і, швидше за все не прийме, тому що легалізація 

"особливого статусу» для одного регіону країни обумовить прагнення 

отримати його і з боку інших територій. У чинній Конституції України чітко 

позначено, що в систему адміністративно-територіального устрою входять 

конкретні області, АРК Крим, село, селище, місто тощо. Тому не могли 

прийняти закон із зовсім іншими адміністративними одиницями — 

громадами. Чинна Конституція України не дає такої можливості. Дискусія 

щодо цієї проблеми триває й нині. У результаті всі нові ОТГ можуть 

опинитися на грані неконституційності, а реальний обласний рівень місцевого 

самоврядування так і не з'явитися. Ця проблема потребує нагального 

вирішення, бо вона гальмує увесь процес децентралізації та реформування 

територіальних громад. 

В той же час  у рамках чинної Конституції України приступили до другого 

етапу реформи й на рівні закону внесли корективи у межі районів, спираючись 

на створення об’єднаних територіальних громад. Але й створення ОТГ ще не 
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закінчено, тому виникає ситуація замкнутого кола. Парламентом не прийнято 

закону про основи нового адміністративно-територіального устрою, де 

позначено б було нові основні процедурні питання. Парадоксальним є 

ситуація використання терміну "громада", якого нема в Конституції Ураїни.  

Певною прооблемою для проведення  територіальної реформи є 

тлумачення та реалізація на практиці останніх документів, підписаних у 

Мінську та Парижі. Відповідно до них ОРДЛО, по суті, легітимізовано як 

суб'єкт переговорів. Згідно з мінськими домовленостями, Україна взяла на 

себе зобов'язання погоджувати зміни в Конституцію, пов'язані з 

децентралізацією, з учасниками переговорної групи. Це свідчить, що реформу 

давно переведено в політичне поле й будь-який новий пункт є болісним для 

суспільства й ризикованим для національної безпеки та унітарності [39]. Не 

треба забувати й той факт, що в Україні є закон про особливості здійснення 

місцевого самоврядування на території Донецької та Луганської областей. 

Його дію пролонгувують щорічно з 2015 року. Урядом України затверджено 

перспективні плани майбутніх громад на всій території Донецької та 

Луганської областей, але  алгоритми іх утворння в цих регіонах не розроблено 

й не затверджено. Наразі в Донецькій області створені та повністю 

функціонуть 11 ОТГ. Серед наймолодших – Бахмутська міська ОТГ, створена 

в кінці червня 2019 року шляхом приєднання сільської території до міста 

обласного значення. Ще сім громад пройшли процедуру об’єднання, але 

чекають від ЦВК на призначення перших виборів. Перші вибори не 

призначають з різних причин, основні з них - безпекове питання та проблеми 

з врегулюванням роботи органів самоврядування в громадах з діяльністю 

воєно-громадських адміністраціх в цьому регіоні. 

Щодо тимчасово непідконтрольної території, то там за перспективним 

планом пропонується створити різні громади: міські, сільські та селищні. В 

деяких з них вийде так, що одне місто буде підпорядковане іншому. 

Наприклад, до складу Харцизької міської ОТГ увійде місто Зугрес, до 

Донецької міської ОТГ – місто Моспіно. За діючим українським 
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законодавством поки не врегульоване питання інституту представництва 

місцевої влади в таких громадах, де місто підпорядковане іншому місту. 

Деякими теоретиками децентралізації пропонується вилучити з 

Конституції чітке перерахування областей і регулювати їх створення окремим 

законом. Цей пункт, власне, й викликав найбільші побоювання експертного 

співтовариства. Так, Анатолій Ткачук (один з авторів адміністративно-

територіальної реформи) неодноразово заявляв, що «в такій ситуації ліпше 

дати спокій Конституції і продовжувати реформу, нехай навіть на межі 

конституційного фолу. Маючи на увазі сценарій, коли парламент окремим 

законом дає уряду право закінчити процес об'єднання громад, провести 

реформу адміністративно-територіального устрою і нарізати нові райони. Що 

стосується наглядової функції, зокрема над містами, то закрити опцію 

префектів він пропонує профільному міністерству» [39]. Саме такий сценарій 

і був реалізований в Україні на практиці. 

Деякі вважають, що перелік областей у Конституції — якраз ознака 

федеративних держав. І з погляду прагматичної експертної оцінки, цей перелік 

у Конституції не потрібен. Але от із погляду політичної ситуації, він нічим не 

заважає і цю норму в Конституції слід залишити, щоб заспокоїти людей. 

Компромісними мають також стати питання підпорядкованості й повноважень 

префектів, механізм загальнонаціонального нагляду над законністю рішень 

органів самоврядування територіальної громади [39].  

Слушною є думка, що неможливо закінчити реформу без розведення 

повноважень обласних адміністрацій і обласних рад, що є підставою для 

трансформування влади на субрегіональному рівні. Тобто, навіть якщо буде 

закінчено об'єднання громад і нарізані межі нових 138 районів, на обласному 

та на районому рівнях місцеве самоврядування продовжать здійснювати 

обласні та районні державні адміністрації. Такої практики нема в жодній 

європейській країні і це не відповідає Європейській хартії місцевого 

самоврядування, яку Україна ратифікувала. В Конституції повинні бути 

визначені назви нових адміністративно-територіальних одиниць. Бо 
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закінчивши базовий рівень, визначивши межи нових районів й провівши 

місцеві вибори, в країні буде еклектичне, сурогатне самоврядування на двох 

абсолютно різних якісних рівнях. Таке реформування дійсно здійснюється на 

межі конституційного фолу.  

Треба зазначити, що влада зацікавлена у реформі в інтересах розвитку 

громад та органів місцевого самоврядування. І можна вважати, що до певних 

меж децентралізація влади частково успішно реалізовона в Україні. Проблема 

полягає в подальшому успішному реформуванні територіальних громад і в 

створенні найбільш сприятливих умов для цього. Значною мірою це залежить 

від методилогічного та нормативно-правового супроводу реформи, 

впровадження в практику людиновимірной спрямованості функціонування 

територіальних громад в Україні. 

Розглянувши проблемне поле здійснення реформування територіальної 

громади, в наступному підрозділі з’ясуємо чинники оптимізації її 

функціонування. 

 

3.2. Детермінанти оптимізації функціонування територіальної громади 

в умовах децентралізації влади в українському суспільстві 

 

Соціально-філософське дослідження проблеми територіальної громади 

передбачає з’ясування детермінант оптимізації її функціонування та 

подальшого розвитку.  

Зазначимо, що доктринальне оформлення розуміння сутності та 

соціального призначення територіальних громад є незавершеним, 

фрагментарним, суперечливим як щодо закріплення базових дефініцій, 

встановлення принципів діяльності територіальних громад та їх органів, так і 

стосовно визначення чіткої моделі регламентації завдань і функцій 

територіальних громад. Конституювання територіальної громади як монади 

соціальності та суб’єкта локальної демократії передбачає тривалий процес 

ґрунтовної модернізації територіальної структури та системи самоврядування. 
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Процес реформування територіальних громад та адміністративного устрою 

країни зіштовхується з інерцією мислення деяких мешканців громад та їхніх 

керівників, з небажанням починати нові події в умовах соціальних змін.  

Серед детермінант оптимізації розвитку територіальної громади 

України можна виділити два напрями:  

1). Етатистський, що включає законотворчу, організаційну, правову, 

економічну складові, що убезпечує розробку актуальних нормативних актів та 

практику урегулювання різних сторін функціонування територіальної 

громади. Зазначимо, що термін «етатизм» (від фр. État - держава; 

державництво) позначає позицію, згідно якій держава повинна втручатися в 

усі сфери суспільного та приватного життя. 

2). Громадянський, що прагне утримувати баланс між інтересами та 

потребами державного та суспільного блоками соціуму, які забезпечують 

відповідні рівні гармонізації соціального буття територіальних громад. В 

зв’язку з цим акцентується увага на оптимізації житєдіяльності кожної 

теритріальної громади на теренах України.  

Зазначимо, що в Україні на початку 21 століття існувало близько 12 000 

територіальних громад; у більш як 6 000 громад чисельність жителів становить 

менше 3 000 осіб, з них у 4 809 громадах – менше 1 000 осіб, а у 1 129 громадах 

– менше 500 осіб; у більшості з них не було утворено виконавчих органів 

відповідних сільських рад, були відсутні бюджетні установи, комунальні 

підприємства тощо. Органи самоврядування таких громад практично не могли 

здійснювати надані їм законом повноваження. Дотаційність 5 419 бюджетів 

територіальних громад становила понад 70%, 483 територіальні громади на 

90% утримуються за рахунок коштів державного бюджету [90]. У 2015 році в 

Україні розпочався процес практичного створення об’єднаних територіальних 

громад. Об’єднані територіальні громади, в яких пройшли вибори й обрано 

нові органи місцевого самоврядування, отримали нові повноваження та 

додаткові ресурси на їх виконання. З 1 січня 2016 року об’єднані територіальні 

громади посилили свою автономію через перехід на прямі бюджетні 
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розрахунки з Державним казначейством, оминаючи область і район. 

Зазначимо, що створення значної частини об’єднаних територіальних громад 

відбулось без урахування вимог щодо спроможності отримати додаткові 

повноваження та ресурси і забезпечити своїм мешканцям надання належної 

якості послуг та активізувати економічне зростання, оскільки відсутня 

відповідна інфраструктура. Соціальне призначення територіальної громади 

відбивається у такому ланцюжці: – децентралізація влади, формування 

спроможності територіальних громад та органів, що ними створюються, 

ефективно здійснювати надані повноваження; – розв’язання актуальних 

проблем соціально-економічного розвитку громади; – створення сучасної 

інфраструктури на її території. У світовій муніципальній практиці 

використовують різні моделі, типи та системи місцевого самоврядування. На 

сьогодні у політично стабільних державах склалися власні, багато у чому 

унікальні,  моделі самоврядування територіальних громад. Внаслідок того, що 

більшість цих держав пройшли у цілому схожі етапи свого розвитку, виходячи 

зі спільності їхніх цілей, завдань та інтересів, слід сказати, що всі ці моделі 

мають багато схожих рис, але не позбавлені і певної індивідуальності. Можна 

спостерігати схожі моменти закріплення характеру повноважень місцевого 

самоврядування та його посадових осіб, близькі за змістом і формою 

механізми взаємовідносин, які виникають між ними, а також державними та 

муніципальними органами у процесі здійснення місцевого самоврядування 

тощо. Держава залишає за собою право контролювати здійснення 

повноважень органами місцевого самоврядування, що є важливим елементом 

у функціонуванні державного механізму у цілому, активізувати соціально-

економічне зростання території громади, зберігаючи єдність діяльності 

держави та місцевого самоврядування [16]. Важливим моментом під час 

визначення специфіки соціального буття територіальної громади, як ми вже 

зазначали раніше,  є інтерес. Саме протиріччя між інтересами окремих 

складових об’єднанних громад заважає більш ефективному використанню 

їхнього потенціалу. Самоврядування територіальних громад часто 
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використовує свої важелі управління не на користь громад, коли захищає 

корпоративні інтереси, які суперечать громадським інтересам. 

 Серед головних причин низьких темпів розвитку територіальних 

громад, зокрема сільських, можна назвати таке: суспільна інертність і 

байдужість жителів територіальних громад; небажання сільських голів громад 

втрачати свої позиції; прагнення влади бачити об’єднані територіальні 

громади інструментом реалізації власної політики; слабка громадянська і 

правова культура жителів сільських громад; неспроможність сільських громад 

бути рівноцінним партнером у вирішенні проблем території. Особливої 

ескалації досягають конфлікти громад за право використання земель 

природно-заповідного фонду, рекреаційного, оздоровчого й історико-

культурного призначення. Ситуація загострюється відсутністю попереднього 

вивчення громадської думки у процесі прийняття рішень та інформування 

жителів громад про діяльність органів самоврядування. В цьому аспекті 

важливим детермінантом оптимізації розвитку територіальної громади є 

надання їй більш значущого соціально-правового стутусу. 

Важливим моментом в подальшому розвитку територіальноі громади є 

нововведення, що передбачають визначення та облаштування нових 

адміністративних центрів територіальних громад та затвердження нових 

кордонів об’єднаних територіальних громад, яке  здійснює уряд до прийняття 

закону про адміністративно-територіальний устрій України. Перші місцеві 

вибори у громадах, адміністративні центри та території яких затвердив 

Кабмін, відбулися одночасно з черговими місцевими виборами в жовтні 2020 

року. 

 Територіальна громада виступає носієм певного культурного надбання, 

якому можуть бути притаманні локальні традиції, звичаї та об’єкти 

поклоніння, носієм духовно-інтелектуального потенціалу. Територіальна 

громада є стороною господарсько-економічних стосунків, первинним 

суб’єктом місцевого самоврядування, суб’єктом права комунальної власності; 

суб’єктом бюджетного права, за яким визнаний відповідний бюджет місцевого 
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самоврядування. В той же час сама громада не є ланкою адміністративно-

територіального устрою. Такою ланкою замість неї виступає відповідне місто, 

селище, село або група населених пунктів. Територіальна громада, за 

законодавством України, також не є юридичною особою. І закріплений за нею 

статус суб’єкта права комунальної власності має певні особливості. Хоча 

стаття 143 Конституції України закріплює за територіальною громадою право 

безпосереднього управління комунальною власністю, правомочності власника 

комунального майна, як правило, здійснюють її органи (насамперед, рада). 

Цивільний кодекс України в статті 169 закріплює право територіальних 

громад створювати юридичні особи, при цьому також не розглядає саму 

громаду як юридичну особу. Основний зміст децентралізації влади полягає у 

перерозподілі повноважень між державою і територіальними громадами в 

інтересах усіх громадян країни. Які ж перспективи оптимальних змін в 

адміністративно-територіальному устрою України очікується найближчим 

часом і що найде віддзеркалення у формі та змісті функціонування 

територіальних громад в Україні? Планується, що нова система 

адміністративно-територіального устрою України буде мати 3 рівні – 

регіональний, субрегіональний та базовий. До останнього - базового - будуть 

відноситися громади, які утворюються на основі населених пунктів (сіл, 

селищ, міст). Визначається різниця в кількісному аспекті між ними – місто має 

мати не менше ніж 20 тис. жителів, селище – не менше ніж 5 тис. жителів і 

село – населення до 5 тис. мешканців [36]. Село тлумачиться як «населений 

пункт із садибною забудовою, сталим складом населення, яке переважно 

зайнято у сільському, лісовому чи рибному господарстві, народних 

промислах, первинній переробці продуктів господарства, наявності у жителів 

індивідуального господарства, присадибної ділянки, та який має соціальну, 

комунальну і транспортну інфраструктуру» [36]. На жаль, багато 

напівзруйнованих та залишених більшістю своїх мешканців українських сіл 

втратять статус населеного пункту і поступово зникнуть з карти країни. 

Передбачаєтья, що адміністративно-територіальною одиницею в 
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Україні будуть: - громада (одиниця базового рівня, до складу якої входять 

один або декілька населених пунктів); район (одиниця субрегіонального рівня, 

що складається з громад з чисельністю населення не менше 150 тис.); область 

(адміністративно-територіальна одиниця регіонального рівня, що складається 

з районів). Українські міста з чисельністю більше 300 тис. населення зможуть 

утворювати райони (не менше 150 тис. жителів) в місті. Пропонується чітка 

процедура утворення, ліквідації, змін меж громад, районів, віднесення 

населених пунктів до категорії сіл, селищ, міст [36]. 

Раціоналізація соціального простору в сучасній державі виступає також 

важливим детермінатом і передумовою подальшого розвитку суспільства в 21 

столітті. Обґрунтування всіх державних витрат, нормування соціальних норм 

споживання, їх лімітування виходячи з можливостей регіонів та держави в 

цілому стає принципом соціально-конструктивного функціонування соціуму. 

Особливо це стає актуальним в умовах пандемії короновирусу і системної 

кризи в суспільстві та світі. 

В новому форматі адміністративно-територіального устрою України 

реалізується децентралізація як сучасна тенденція розподілу влади в сучасній 

державі. Необхідністю стає розширення повноважень органів місцевого 

самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг. Це 

дозволить делегувати органам місцевого самоврядування відповідного рівня 

повноваження з надання базових адміністративних послуг: реєстрацію місця 

проживання, видачу паспортних документів, державну реєстрація юридичних 

та фізичних осіб, підприємців, об’єднань громадян, реєстрацію актів 

цивільного стану, речових прав, вирішення земельних питань тощо [36]. 

Децентралізація передбачає передачу значних владних повноважень та 

бюджетів від державних органів органам місцевого самоврядування.  Але 

проблемою залишається створення необхідних умов та механізму для 

формування спроможних територіальних громад сіл, селищ, міст, які 

об’єднують свої зусилля у вирішенні нагальних проблем.   

Так, нагадаємо, що в Україні шляхом укрупнення планується створити 
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138 районів. Тобто, їх скоротять приблизно в 4 рази.  

У запорізькій області створено п'ять районів замість 14. Цей варіант був 

розглянутий і підтриманий на засіданні обласної робочої групи з підготовки 

пропозицій щодо проекту законодавчого акту про вдосконалення 

адміністративно-територіального устрою Запорізької області. Всі нові райони 

відповідають критеріям і мають чисельність населення більше 150 000 

жителів, а майже всі основні заклади соціальної інфраструктури на території 

області знаходиться в 60-ти кілометровій зоні доступності. Межі нових 

районів проходять по кордонах створених і перспективних громад. 

Як ми зазначали раніше, одним з детермінантів оптимізації 

функціонування територіальної громади є закріплення в Конституції Украіни 

відповідних змін. Але деякі фахівці вважіють, що з Конституцією чи без 

внесення змін до неї, критично важливо було завершити децентралізацію 

найближчим часом. Вважається, що без цього була б замороженою і так 

розбалансована система влади ще на кілька років. Нагадаємо, що перша 

адміністративно-територіальна реформа Романа Безсмертного в 2005 році 

потерпіла фіаско в Україні. Але актуальним залишилося завдання модернізації 

системи влади в країні, щоб витягнути Україну з формату минулого 

територіального облаштування і віддати повноваження та фінансове 

забезпечення на місця в територіальні громади. Нова спроба децентралізації в 

країні стартувала в 2014 році, а прийнятий парламентом 2015 року Закон про 

добровільне об'єднання громад відчинив Україні двері в Європу. Перебіг 

реформи децентралізаії виявився доволі повільним, так як влада не ризикнула 

зробити радикальні кроки й перейти на наступні рівні реформи, але кейс 

децентралізації можна вважати першим кроком до успіху. Вважається 

втручання таких чинникі як війна на Сході країни, Мінські угоди й слабка 

позиція центральної київської влади, яка підписалася під необхідністю 

погоджувати свої дії з представниками ОРДЛО, які стосуються децентралізації 

в рамках цього документа. Зміна суб’єктів центральної влади загальмувала 

процес децентралізації через різні позиції стосовно того, як правильно 
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завершити реформу. 

В здійснення децентралізації вже вкладено мільярди бюджетних і 

донорських коштів, але дедалі все частіше пропонують зупинити 

децентралізацію. "Слабка, некомпетентна центральна влада й корумпована 

силова вертикаль тільки посилять відцентрові процеси і остаточно 

феодалізують регіони", — стверджують опоненти реформи» [39]. Позиця 

таких авторів – усе ж таки завершити реформу децентралізації, але без різких 

рухів стосовно Конституції, щоб не створити прецедент зі спецстатусом для 

ОРДЛО. Йдуть пошуки інших підходів до всеукраїнського класичного фінішу 

децентралізації, що не буде ускладнений війною й політичними ризиками. 

Характеристикою будь-якого села або міста України повинні бути розвинута 

економіка, соціальна інфраструктура, демократичне самоврядування, 

ефективна політика. Центром життя має стати благополуччя людиниа в будь-

якій точці України, а не Київ, куди досі люди їдуть шукати роботу, високі 

стандарти повсякденного буття, реалізацію своєй життєвої стратегії й 

особисте щастя. «Децентралізація, в цьому контексті, — інструмент, із 

допомогою якого можна побудувати ефективну систему місцевої влади на всіх 

рівнях: громада–субрегіон–регіон. … В України є всі шанси стати країною без 

розбитих доріг, покинутих сіл і зруйнованих будинків. Для цього громади 

мають повірити в реформу, отримати повноваження, ресурси й долучитися до 

відповідального самоврядування» [39]. 

Важливим чинником оптимізації функціонування територіальної громади 

і зростання ефективності органів та  посадових осіб її самоврядування є 

закріплення системи їх функцій на законодавчому рівні. Закріплення функцій 

в нормативно-правових актах є гарантом їх здійснення. Це сприяє розвитку 

демократичних засад у суспільстві та забезпеченню реалізації прав 

територіальної громади. 

Оптимізації функцціонування та розвитку територіальної громади 

сприятиме також соціалізація економічних інтересів в територіальній громаді, 

що передбачає: – перехід до соціальноорієнтованої ринкової економіки, що 
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дасть можливість використати ресурси в інтересах всієї спільноти, а не 

окремих груп громади, що скористалися результатами попередніх 

трансформаційних змін; – досягнення національного консенсусу щодо 

вирішення головних проблем подальшого просування українського 

суспільства, що закладе підгрунтя для досягнення через  діалог та механізми 

суспільних дискусій єдності поглядів  та програм на модернізаційну стратегію 

відповідно до можливостей територіальної громади; знаходження кожною 

територіальною громадою свого місця в геоекономічному просторі, пошук 

траєкторії найбільш принадного власного історичного розвитку териоріальної 

громади з урахуванням того, що світ має строкате ідеологічне забарвлення, 

економічну турбулентність, плинність та невизначенність; –реформування 

українського суспільства з метою поєднання ефективного державного 

регулювання та соціально-конструктивного місцевого самоврядування на 

основі гармонії з інтересами цілого та окремого; – емоційно-психологічна 

мобілізація мешканців всіх громад; консолідації суспільства навколо спільної 

мети - власної модернізації задля завоювання гідного місця у світовому 

співтоваристві; утворення в масовій свідомості 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. 

Основним із завдань формування особистості є прищеплення їй практичних 

навичок поєднувати свої інтереси з інтересами інших суб’єктів громади. 

Взаємодія інтересів справляє істотний вплив на формування особистості. Але 

важлива також воля, рішучість цієї особистості відстоювати свої, специфічні 

духовні чи матеріальні інтереси. Можливості такого відстоювання часто 

бувають обмеженими. У всякому разі особистість має розібратися у складному 

плетиві інтересів, відшукати шляхи поєднання (якщо вони є) своїх інтересів та 

інтересів інших мешканців громади.  
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Визначення наступної детермінанти розвитку громади спирається на 

розвиток соціального капіталу громади, який складається із сукупності 

соціальних відносин усередині громади і стосується довіри, взаєморозуміння,  

норм, спільних ціностей, моделей поведінки, які надають можливості для 

спільної діяльності. Соціальний капітал є  важливим для мобілізації мешканців 

громади в умовах кризи, а також для компонентом для реалізації 

різноманітних програм розвитку. Соціальний капітал містить формальні та 

неформальні інститути та осередки, зв’язки та об’єднання, що пов’язують 

мешканців громади. Соціальний капітал є індексом, що відбивається  в 

спроможності  територіальної громади ефективно працювати та розвиватися, 

ставити перед собою цілі та досягати їх. Виокремлюють також і інши види 

капіталу, а саме : 1. Людський капітал – навички, таланти, знання, освіта, 

творчі здібності членів громади, наявність культурних, соціальних, 

інституціональних механізмів їх розвитку. 2. Фізичний капітал – матеріальний 

аспект  соціальної інфраструктури (дороги, залізниці, водопостачання, 

каналізація, житлові квартали, парки, будівлі, заклади освіти, охорони 

здоров’я та надання послуг, житлові квартали, парки, музеї, в’язниці, 

інвестиції тощо). 3. Фінансовий капітал – місцеві фінансові інститути, фонди 

мікрокретитування, банки розвитку громади тощо. 4. Природний капітал – 

природні ресурси, клімат, рекреаційні зони, ландшафт. 5. Політичний капітал 

– здатність громади до вчиненнч політичного впливу через активність своїх 

лідерів, діяльність осередків політичних партій та організацій  громадянського 

суспільства. 6. Культурний капітал - це ідентичність територіальної громади 

та її мешканців, їх традиції, звичаї, обряди, символи, мова, об’єкти поклонінь, 

неповторність та унікальність. 7. Майновий потенціал громади.  

Наведемо декілька тлумачень майнового потенціалу громади: 

- "Розвиток громади є нарощуванням майна, яке покращує якість життя 

серед жителів спільноти з низьким та середнім рівнем доходів, де спільнота 

визначається як район або декілька сусідських районів" [234, с. 5].  
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- "Розвиток громади визначається як заплановані зусилля для отримання 

майна, яке збільшує здатність жителів поліпшити їх якість життя" [242, с. 127]. 

- "Розвиток громади є підходом, що базується на спільноті за місцем: він 

концентрується на створенні майна, яке приносить користь людям в бідних 

районах, в основному за рахунок будівництва і винаходження зв'язків із 

зовнішніми ресурсами" [235, с. 126]. Як ми бачемо, одним з важливих 

детермінантів оптимізації розвитку територіальниї громади є удосконалення 

системи горизонтального вирівнювання рівня життя мешканців громади та 

зростання майнової складової потенціалу громади. 

Важливим чинником оптимізації розвитку територіальної громади 

виступає також застосування інноваційних технологій в усіх сферах 

життєдіяльності. Особливо це стосується управління, господарства, 

комунікаційних процесів, соціальних, освітніх, медичних та транспортних 

послуг. Інноваійна складова передбачає застосування органами місцевого 

самоврядування сучасних методів регулювання процесів життєдіяльностя 

територіальної громади, використання здобутків передового світового досвіду 

місцевого облаштування з метою постійного удосконалення життя членів 

територіальної громади. Інноваційна складова в управлінській практиці 

громади базується на досягненнях людського інтелекту, сучасних ефективних 

соціальних практик, результатах нових інформаційних технолоій. Інновації 

дають можливість територіальній громаді залучати до управління та 

господарювання нові ресурси, здійснювати свої функції з меншими затратами 

праці, ресурсів, часу. Застосування інновацій в управлінській сфері допомагає 

привести структуру та суть місцевого самоврядування у відповідність із 

структурою соціальних потреб мешканців територіальної громади.  

Слушним також буде розглядати як чинник отимізації розвитку громади 

соціально-конструктивний результат, досягнутий громадою внаслідок 

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

результат характеризується перш за все зростанням добробуту мешканців 
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спільноти, покращенням економічної, соціальної, екологічної, культурної та 

морально-психологічної ситуації.  

Важливим чинником оптимізації розвитку територіальної громади є 

створення на її території гармонії культурного та природного ландшафту, що  

сприяє повноцінній життєдіяльності спільноти і людини. Так, в Балабінській 

територіальній громаді, яку очолював автор цієї дисертації з 2015 до 2020 

року,  головним  вбачали зростання «олюднення»  соціального простору, 

показників людиновимірності території спільноти. Нагадаємо, що Балабине - 

селище міського типу ( з 1938 року). Знаходиться в Запорізькому районі 

Запорізької області України, є адміністративним центром Балабінської 

селищної ради, до якого не входять інші населені пункти. Його площа: 26,13 

км², а населення 6 166 (2019 р.). Такі територіальні громади як Балабине, 

Кушугум, Малоекатеріновка в 2020 поці об’єднали в об’єднану Кушугумську 

ОТГ. Головою цієї територіальної громади  на місцевих виборах 25 жовтня 

2020 року був обраний автор  цієї дисертації, який свою активність планує 

спрямувати на досягнення людиновимірного формату в цій новій 

територіальній громаді. Вже сьогодні в громаді створено сучасну транспортну, 

промислову, спортивну, культурну інфраструктуру. В громаді активно 

розвивається інфраструктура відпочинку - відкрито зону відпочинку 

«Балабінська коса», на якій висаджені ялинки, берези, декоративні кущі, квіти 

та інші зелені насадження, прокладена дорога, встановлені лавки і створені 

місця для приготування барбекю, облаштована пляжна зона, встановлено 

дитячі майданчики, створено футбольне і волейбольне поле, альтанки, літня 

кав’ярня. Всіх відвідувачів «Балабінської коси» вражає мальовничий краєвид 

рідного краю – Дніпра, природного різноманіття флори і фауни та чистого 

повітря. 

У своїй діяльності дисертант як голова територіальної громади робить 

акцент на розвиток інфраструктури освіти, сучасної системи медичного 

обслуговування, на всебічну підтримку здорового способу життя. Сьогодні в 

в територіальній громаді  проводяться спортивні турніри, «затягнуті» з 



154 
 

 

обласного  міста Запоріжжя до громади Центр боксу, виділено 26 мільйонів на 

модернізацію шкіл. Також було утеплено один із Будинків культури та спорту 

громади, де кожен день в гуртках займаються 270 дітей. Голові Кушугумської 

територіальної громади хотілося б утримати цей позитивний соціально-

орієнтований вектор розвитку територіальної громади. Філософські роздуми в 

цій дисертації щодо сутності та соціального призначення територіальної 

громади сприяли досягненню автором соціально-конструктивних результатів 

у власній практиці вдосконалення функціонування та розвитку територіальної 

громади. Автор сподівається, що наукова розвідка дисертанта буде сприяти 

створенню системи філософського знання про територіальну громаду як 

монаду соціальності. Удосконалення функціонування територіальної громади 

є складовою перетворень, що відбуваються в сучасному українському 

суспільстві на шляху до демократичної, правової та соціальної держави. 

Зміст третього розділу дисертаційного дослідження відображений в 

наступних публікаціях автора – у фахових статтях [188] та тезах [180,182,190]. 
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Виcновки до третього розділу 

 

1. В Україні відбувається переформатування соціальної реальності та 

територіального устрою країни, що відбивається в нових орієнтирах щодо 

функціонування територіальних громад, які в залежності від кількісних та 

якісних показників утворюються на основі таких населених пунктів як село, 

селище, місто.  

Добровільно об’єднання громад в процесі проведення змін змінилося на 

добровільно-примусове утворення територіальних громад відповідно вже до 

перспективних планів формування територій громад. Створення ОТГ 

зіштовхується зі світоглядним зіткненням різних соціальних суб’єктів та 

інерцією певних кіл українського суспільства. 

2. Проблеми реформування територіальних громад обумовлені рядом 

чинників. Серед них: - урбанізація; - трудова міграція; - скорочення 

чисельності населення в територіальних громадах, особливо в сільських та 

селищних громадах; - зникнення територіальних громад природним чинном 

внаслідок поступового залишення людьми певних територіальнх громад в 

тому числі із-за закриття підприємств, скорочення робочих місць, шкіл, 

лікарень, пошти, магазинів, транспортного сполучення тощо; - правова та 

організаційна непослідовність та неузгодженість в проведенні територіальної 

реформи і органів самоврядування.  

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; - правова невизначеність засад щодо нового адміністративно-

територіального устрою України. 

3. Детермінанти оптимізації розвитку територіальної громади України 

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

організаційну, правову, економічну складові, що убезпечує розробку 

актуальних нормативних актів та практику урегулювання різних сторін 
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функціонування територіальної громади;- громадянського, що утримує баланс 

між інтересами та запитами державного та суспільного блоками соціуму, які 

забезпечують відповідні рівні гармонізації територіальних громад. 

Територіальна громада є стороною господарсько-економічних стосунків, 

первинним суб’єктом місцевого самоврядування, суб’єктом права 

комунальної власності; суб’єктом бюджетного права, за яким визнаний 

відповідний бюджет місцевого самоврядування. В той же час сама громада не 

є ланкою адміністративно-територіального устрою. Такою ланкою замість неї 

в Україні виступає відповідне місто, селище, село або група населених 

пунктів. Територіальна громада, за законодавством України, також не є 

юридичною особою, що потребує правового врегулювання цієї проблеми. 

Важливе місце займає оптимізація розвитку кожної теритріальної 

громади відповідно сучасним інноваціним методам регулювання процесів 

життєдіяльностя територіальної громади, через щироке використання 

здобутків передового світового досвіду щодо місцевого облаштування з метою 

постійного удосконалення життя членів територіальної громади на теренах 

України. 

4. Зазначається, що оптимізації функціонування та розвитку 

територіальної громади сприятиме: соціалізація економічних інтересів в 

територіальній громаді, досягнення національного консенсусу щодо 

вирішення головних проблем подальшого розвитку українського суспільства; 

знаходження кожною територіальною громадою свого місця в 

геоекономічному просторі, плідний пошук траєкторії найбільш принадного 

власного історичного розвитку територіальної громади з урахуванням того, 

що світ має строкате ідеологічне забарвлення, політико-економічну 

турбулентність, стрімку плинність та невизначеність. 

5. Звертається увага на необхідність: реформування українського 

суспільства з метою поєднання ефективного державного регулювання та 

соціально-конструктивного функціонування територіальних громад на основі 

гармонії інтересів цілого та окремого; формування світоглядних настанов в 
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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.  
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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; аналіз проблем функціонування 

територіальної громади як монади соціальності та чинника розвитку 

суспільства; з’ясування детермінантів оптимізації її подальшого розвитку. 
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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-
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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 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, 
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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 



162 
 

 

зростання майнового потенціалу і набуття статусу спроможності 

територіальними громадами, 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. 
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