


начала, формуються теоретичні моделі самоорганізації територіальних громад  

та філософії управління ними (с. 47). 

У вступі доречно наголошується на незамінній ролі філософії у 

осмисленні нових проблем соціальних практик та мисленевих конструктів, не 

завжди встигаючих за її потребами. До речі, у творі А. Камю, на його 

посилається автор, із пошестю «Чуми» бореться міська громада та добровільні 

дружини, сформовані нею.  

Методологія дисертації є баланс перевіреного та новаторського підходів, 

уникаючи «методологічної анархії». На основі єдності історичного та 

логічного, синтезу абстрактних міркувань з емпіричними даними, власним 

практичним досвідом, що особливо виразно у III розділі, у людиновимірчому 

аспекті виявлена сутність, мінливі форми зміни об’єднань людей, специфічних 

для українців громад, що, до речі, містить ідеологічний компонент критики 

закидів стосовно «хуторянства».  

Ми віддаємо належне принциповості та ідейній гостроті розмислів автора 

у боротьбі з консервативними силами, бюрократичними інституціями, які 

заважають розвитку громадства в Україні, що здійснено на рівні політичної та 

соціальної філософії. У цьому значенні дисертант виокремлює філософську 

рефлексію онтологічних підвалин, гносеологічних засад осмислення, наміри 

виявити гуманізацію та дегуманізацію відносин всередині громад (с. 41-42). 

Після ґрунтовного розбору основних етапів історичної зміни функцій 

громади автор концептуалізує теорії (вільної, громадської, державницької та 

інших) на базі критичного розбору робіт зарубіжних та вітчизняних вчених (с. 

67-72) та стверджує єкзистенційне значення громад, близьких за духом людей. 

Так казав Василь Гроссман у «Житті та долі»: «…була у людей загальна любов 

до землі, була дивовижна відмінність, заради якої є прекрасною ця спільність». 

Зрештою, у соціально-філософському аспекті експлікація  детермінант 

розвитку громад - це турбота автора про міцні громадівські устої нашого 

народу, у футурологічному плані є підстава проектувати стан національного 

буття «як багатоваріантну перспективу з можливістю реалізації декількох 

сценаріїв суспільного розвитку», включно із особливостями громад у ОРДіЛО 



(c.140-141]. Попри деяким захопленням модерним синергетичним підходом 

(с.44 ), який імперативно вимагає від громади «бути досить далекою від точки 

рівноваги, бо втрачається ресурс розвитку», що є дисонансом вимогам сталого 

розвитку, все ж таки дисертантом визнано багатоваріантність подальших 

процесів модернізації територіального і місцевого врядування. 

У першому розділі перспективна у науковому відношенні теза дисертації 

(с.39), що сучасні розвідки соціально-філософського штибу виявляють 

зростання масштабів свободи людини в контексті реалізації нею життєвої 

стратегії всередині громад, а життєздатність суспільних систем пов’язана з 

гармонією їх внутрішньої неоднорідності, про що заявляли у з античних часів.  

Новаторський підхід В. Сосуновського у відкритості своєї концепції 

філософського погляду на територіальну громаду виявлено у компаративному 

аналізі існуючих теорій, похідних від них правових та політологічних 

концептуальних схем. Незважаючи на різне розуміння місцевого 

самоврядування,  спільним є базове поняття «територіальна громада», що 

вкотре доводить актуальність обраного об’єкту дослідження. Включення її у 

категоріальну сітку соціальної філософії є приріст наукового знання, але за 

умов відмінного від політично-правового, філософського  визначення. 

Плідною стала наукова думка, здобута в результаті дослідження всього 

спектру інтересів громади, що «слід розглядати територіальну громаду в якості 

важливого суб’єкту територіального інтересу», адже на цій основі слід вести 

філософський дискурс небезпек сепаратизму політично оформлених великих 

громад. На стор. 140-142 автор розмірковує на соціально-філософському рівні 

та політичної філософії щодо перспектив місцевих громад у ОРДЛО. Значне 

науково-практичне має розкриття сутності самоврядування в територіальних 

громадах та їх модусів у боротьбі з перешкодами бюрократичних кіл та еліт. 

Другий розділ дисертації насичений важливими положеннями та 

роздумами щодо людиновимірчих аспектів функцій громад, узагальнень 

емпіричних даних суперечностей формування та переформування 

територіальних громад та імпліцитно містить грізне передбачення соціальних 

конфліктів на ґрунті вільного ринку землі, розподілу ресурсів, нового 



районування, передбачених змінами у законодавстві України, які вносяться без 

врахування позиції громад, тощо.  Важливим для подальших розвідок є 

роздуми автора щодо існування різних парадигм самоврядування, але ідея 

західного муніципалітету не приживається на українському ґрунті, де домінує 

патерналізм, етатизм, політиканство (с. 105-107). Тому слід розробляти власні 

моделі створення та функціонування територіальних громад. 

Третій розділ дисертації, на наш погляд, має теоретичну та особливу 

праксеологічну цінність: стандартний вислів «особистий внесок дисертанта» 

набув нового смислу: це динамічний синтез абстрактного теоретизування із 

осмисленим досвідом власного керування територіальною громадою та 

засвоєнням соціальних практик громад Німеччині. Нам здається це приклад 

плідної роботи у річищі «філософії суб’єкту та об’єкту». Тому авторські 

висновки мають теоретично валідний та реалістичний характер ( С.137-138). 

Хоча обійденим увагою став тип місцевого врядування Японії, модерної 

держави, де діє особлива мережа переплетіння громад та державних схем, 

введення Міністерства «одиноких людей» демонструє своєчасний наголос 

дослідника на людиновимірчому ставленні до сутності та функцій громади. 

Зміст цього аспекту дослідження ґрунтовно подано на стор. 50-52. 

Імпонує сміливість виступу проти існуючої донині системи 

бюрократичного адміністративного правління, застарілих схем тиску на 

громади на основі виконаної теоретичної роботи рівні соціально-філософської 

критики (с. 135 - 137). Актуальний наголос на питаннях безпеки громадян, 

підтверджений роздумами щодо територіальних поліцейських сил (це складне 

питання автор намагається розглядати у руслі філософської рефлексії), залишає 

місце для подальших дискусій, хоча на досвіді США така ідея реалізована. Це 

показник високої філософської культури, позбавленої доктринерства, та 

можливість обговорити проблемні запити життя України. 

Діалектично глибока формула розглядати місцеве самоврядування як 

інститут управління місцевим співтовариством, який заснований державою, але 

діючий незалежно від центральної влади в межах встановлених (нею) законом 

повноважень є важливим моментом філософії політики, а у світоглядному 



аспекті» виявляє «компенсацію відчуження людини від тотального впливу 

сучасного суспільства», здатність громади «соціалізувати інтереси, формувати 

цінності ринкового світогляду, активно-інноваційний стиль життя»  (с.106-105). 

Ми згодні з приростом філософського знання як у цілому, так і у певних 

аспектах інших, дотичних то теми дисертації проблем. 

Позитивно оцінюючи творчий науковий, актуальний у соціально-

політичному відношенні та необхідний для розвитку демократичних начал 

українського соціуму доробок автора, звернемось до суперечливих моментів та 

пропозицій щодо удосконалення проведеної роботи. 

По-перше, детально розкриваючи окремі аспекти громадського життя, 

виявлені іншими галузями знання, автор у висновках першого розділу не 

повністю завершує свою настанову узагальнити чи «концептуалізувати» 

отриманий масив знань. При поставці завдань - дослідження змісту, мети й 

соціального призначення територіальної громади, обґрунтування її граничних і 

універсальних засад (с.40), він не піддав аналізу взаємодію мережива громад, 

які проявляють себе як різні інститути громадянського суспільства. 

Широта наукових інтересів та філософська ерудиція дозволила автору 

залучити інші терміни та наративи, наприклад, «гуманізм», які прямо не 

сприяють розробці окресленої теми, а вжиток специфічного поняття «монади», 

які у Ляйбніца позначають численні духовні начала світу та «гармонію монад, 

як простих субстанцій», є сумнівним (с.159). Одинична монада постійно 

рухається, згідно вчення видатного філософа та гуманіста, а місцева громада, як 

вказує автор», є підсистема із складною структурою, різними модусами, 

функціями, має значну матеріально-економічну, складну ментальну, культурно 

традиційну  та просторову основу. Громади, справедливо вказано ним, 

обмінюються енергією, інформацією, соціальним капіталом тощо із зовнішнім 

середовищем, причому на стор. 151 визначено цілих 7 елементів тільки 

«соціального капіталу». 

Доцільніше було б використовувати термін «автаркія», він не виходить за 

межі смислового поля місцевої спільноти із власними принципами врядування.   



По-друге, історично-філософський фрагмент роботи, виконаний 

традиційному ключі, обійшов увагою аналіз громадівського життя у 

представників полісної демократії – Аристотеля, Перикла, Солона, особливо 

реформ останнього щодо складності справедливого поділі землі. Натомість 

апеляція до софістів, використання принципового концепту Протагора «людина 

– міра всіх речей» може викликати критику. Звернення до софістів, які 

покладати у основу діяльності вміння переконувати, має відношення до 

релятивізму істин та мистецтву довести полярно протилежні тези,  до речі, тут 

немає «гри істин», на важливість якої вказував автор (с.87-88). Платні «вчителі 

мудрості» здобували такі статки, що дозволило Гіппію увіковічити себе 

золотою статуєю, вони подорожували та не зважали не на якійсь громади. 

Втретє, слід було точніше встановити статус місцевої громади у бінарній 

єдності «правова держава-громадянське суспільство», висвітлений у «Філософії 

права» Г. Гегеля. В. Сосуновський впродовж усього ходу міркувань вказує на їх 

складні відносини та «вимагає» від держави упорядкувати законодавство, 

внести зміни у Конституції України тощо. Якщо держава, яка у Гегеля виникає 

першою та «дозволяє» формувати структури громадянського суспільства, де 

чільне місце замають громади, то слід було зосередитись на їх взаємодії.  

Правова держава та громадянське суспільство мають різні функції – у державі 

нею встановлена «розумна свобода державно-організованого народу», а у 

громадах - «взаємодія та розвиток незалежних один від одного індивідів». 

Вчетверте, визначення важливої категорії суспільства як сукупність 

людей сумнівно (с.46), нагадує вимушену єдність осіб «трансконтинентального 

експресу», а ствердження «сучасна держава повинна бути сильною, здатною 

вирішувати все різноманіття проблем» - це некритичне цитування українських 

джерел (196-197 списку літер.), тоді як у Гегеля в розділі «Держава» «Філософії 

права» є філософський дискурс – «держава у собі і для себе є моральне ціле, 

реалізація свободи, і абсолютна мета розуму у тому, щоб свобода дійсно була». 

Більш продуктивним є визначення суспільства як «форми життєдіяльності 

людини», що полегшує людиновимірчий підхід. У політичній філософії 



сучасності, на практиці ЄС за державою зберігається менша частина функцій на 

користь громадянського суспільства та транснаціональних структур. 

 В-п`ятє, ми не повністю згідні з методологічної точки зору з автором, 

коли він з різних сторін рефлектує над «грою істин» у постмодерній філософії 

(с. 48-51), підтримує їх тезу флуктуацій від «волі до істини», до «турботи про 

істину», бо це не має конструктивної сили у вирішенні проблеми узгодженості 

«правди» людей у громадах, виявлення «спільного інтересу» для всіх. Опонент, 

привернутий увагою дисертанта до гносеології Лябніца, знайшов у нього 

дотичне до теми визначення істини, як «встановлення єдності всіх до кінця 

проаналізованих реквізитів», тобто репрезентацій предмет дослідження. 

Вшосте, глибоке розуміння специфіки та суперечностей життя громад в 

Україні не виправдовує уникнення автором виявленої ним лінії впливу традиції 

та ментальних засад місцевих громад: у Польщі збудовано систему місцевого 

самоврядування із поєднання традиційної спадкоємності «Магдебурзького 

міського права», польської національної організації «Опілля» та гармонічного 

співіснування об’єднань (с.129-131). Доцільніше б розглянути боротьбу 

центристських сил П. Столипіна проти засад громадівського життя царської 

Росії, куди була втиснута Україна із давніми традиціями українського козацтва. 

Ми рекомендуємо зважити можливість філософського аналізу особливостей 

громади Запорізького війська, висвітленої у творі Д. Яворницького «Історія 

запорізького війська» та роботі «Вольності запорізьких козаків».  

Вищезгадані суперечливі моменти віддзеркалюють нове проблемне поле 

соціальної філософії, включно із актуальними політично-правовими колізіями 

навколо самого феномену та ідеї територіальної громади. Основні завдання 

роботи вирішені повністю. Мета розробки важливої актуальної теми досягнута. 

У цілому дисертаційне дослідженні вирізняє чітка лаконічна форма 

представлення думок, глибоке знання системи національного законодавства та 

політичного життя України стосовно територіальних громад, загальна 

філософська культура та ґрунтовна методологія дослідження. Широко 

представлений доробок у 17 публікаціях, опора на фундаментальні джерела є 

додаткові свідчення високого рівня наукової роботи В. Сосуновського. 




