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Стаття присвячена дослідженню основних підходів до ідентифікації потреб територіальних громад. Струк-
туровані основні потреби територіальних громад, конкретизовані мотиви їх поведінки. Розглянутий вплив за-
конодавчих ініціатив на активність територіальних громад. Визначений рівень активності створення терито-
ріальних громад на Рівненщині. Розроблені підходи до стимулювання діяльності територіальних громад на 
підставі системи мотивів їх поведінки.
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Статья посвящена исследованию основных подходов к идентификации потребностей территориальных 
общин. Структурированы основные потребности территориальных общин, конкретизированы мотивы их по-
ведения. Рассмотрено влияние законодательных инициатив на активность территориальных общин. Опре-
делен уровень активности создания территориальных общин в Ровенской области. Разработаны подходы к 
стимулированию деятельности территориальных общин на основе системы мотивов их поведения.
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THE RIVNE REGION

The article is devoted to the study of the main approaches to identifying the needs of territorial communities. The 
basic needs of territorial communities are structured and the motives of their behavior are specified. The influence of 
legislative initiatives on the activity of territorial communities is considered. The level of activity of creating territorial 
communities in the Rivne region is determined. The approaches to stimulating the activity of territorial communities 
based on the motivation system of their behavior are developed.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Основним принципом класичного 
маркетингу визначено такий, що на вибір 
покупців (споживачів, клієнтів) впливають 
соціально-економічні, культурні, особисті та 
психологічні фактори. Значною мірою вони не 
піддаються управлінню і не контролюються з 
боку виробників (продавців), але повинні вра-
ховуватися ними під час прийняття рішень 
про виробництво і продаж товарів (продукції, 
послуг). Ідентично до реального сектору еко-
номіки публічна сфера теж включає вироб-
ників (надавачів) послуг та їх споживачів 
(отримувачів). Визначення мотивів поведінки 
учасників публічної сфери дасть змогу зага-
лом краще зрозуміти механізм їх взаємодії, а 
виробникам послуг – створювати продукти, 
які максимально задовольнятимуть потреби 
їх отримувачів.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Існує значна кількість теорій мотивації. 

Найбільш відомими і впливовими є моти-
ваційні теорії А. Маслоу (потреби людини 
мають ієрархічну структуру, і, лише задо-
вольнивши нижчий рівень, вона перехо-
дить до задоволення вищого), З. Фрейда 
(здебільшого люди не усвідомлюють реаль-
них сил, які керують їхньою поведінкою) і 
Ф. Герцберга (потреби людей визначаються 
гігієнічними факторами (пов’язані із серед-
овищем) і мотивуючими чинниками (харак-
тер роботи)), які інколи піддаються критиці, 
проте і сьогодні багато теоретиків і практиків 
продовжують їх застосовувати.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Формування потреб у 
публічній сфері має свою специфіку, проте 
досі це питання залишається малодослі-
дженим.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою публікації є ідентифікація 
потреб територіальних громад (ТГ) та на під-
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ставі результатів їх узагальнення обґрунту-
вання рекомендацій щодо побудови системи 
стимулів активізації їх діяльності.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Мотивація – це рушійна сила пове-
дінки та дій людини. Вона є визначальним 
чинником підвищення ефективності будь-
якого виду соціальної діяльності. Людські 
мотиви мають складну природу об’єктивного 
та суб’єктивного, тому важко створити одну 
універсальну модель або розробити універ-
сальну теорію їх поведінки.

Найчастіше система мотивування розкри-
вається за допомогою двох термінів, що є 
близькими за значенням, проте не тотожними: 
мотивація (підбір, пошук мотивів) та стимулю-
вання (застосування системи стимулів). Іден-
тифікація мотивів полягає у визначенні чин-
ників, що мотивують людину діяти.

Мотив – це внутрішній поклик, сила, імпульс 
людини, що підтримує певну її поведінку. 
Мотиви залежать від багатьох причин, напри-
клад, таких, як прагнення, амбіції чи переко-
нання, психічний досвід індивіда, можливість 
та напрям його діяльності. Між поняттями 
«стимул» і «мотивація» є суттєві відмінності. 
Мотивація – це усвідомлене людьми спону-
кання до активності, цілеспрямованих дій, 
вирішення поставлених завдань. Прагнення 
є внутрішнім і виявляється тільки тоді, коли 
воно до кінця зрозуміле суб’єктом. В основі 
мотивації лежить певна потреба (фізіоло-
гічна, духовна, ціннісна), після задоволення 
якої імпульс до дії істотно знижується.

Стимулювання – це міра зовнішньої під-
тримки, завдяки якій здійснюється вплив на 
активність людини. Головні завдання такого 
процесу полягають в прискоренні управлін-
ських процесів, схилянні суб’єкта до скоєння 
очікуваної дії, зміни поведінки. Стимулювання 
може бути як позитивним (винагорода), так і 

негативним (загроза застосування санкцій) 
[1]. Основні відмінності між цими поняттями 
систематизовано в табл. 1.

Пошук мотивів, як було встановлено, 
передбачає певну індивідуалізацію процесу. 
Однак ТГ як об’єднання людей, що прожива-
ють на певній території, теж може розгляда-
тись як певний цілісний об’єкт, що має певні 
чіткі потреби, зокрема соціальні, економічні, 
політичні.

Стимул становить такий зовнішній вплив 
на об’єкт, спонукальний ефект якого відпові-
дає його мотивам. Отримуючи з оточуючого 
середовища стимулюючий імпульс (полі-
тичний, правовий, економічний, соціальний 
тощо) і пропускаючи його «через себе», тери-
торіальна громада трансформує цей вплив 
на себе, співвідносить його зі своїми потре-
бами, інтересами, можливостями, тактичними 
і стратегічними планами свого розвитку тощо.

В результаті вибору з безлічі варіантів 
приймається управлінське рішення діяти 
саме так, а не інакше. Це рішення перерос-
тає в дію, яка дає певний результат. Резуль-
тат буде тим вищим, чим вищим є ступінь 
адекватності зовнішніх імпульсів (стимулів) і 
внутрішніх реакцій (мотивів) територіальної 
громади. І навпаки, чим більше порушується 
цей баланс, тим вище ймовірність розбіжності 
очікуваних і фактичних результатів діяльності. 
Проте мотиви і стимули, виступаючи факто-
рами, що визначають кінцеві результати люд-
ської діяльності, не тотожні один одному.

Таким чином, мотиви – це внутрішні при-
чини і рушії, які спонукають об’єкт діяти, а 
стимули ж, будучи зовнішніми впливами, не 
завжди збігаються з пріоритетами ТГ. Більш 
того, мотиви і стимули у своїх впливах на 
діяльність ТГ можуть як взаємно підсилюва-
тися, так і бути різноспрямованими. Напри-
клад, жорсткий стиль державного управління 

Таблиця 1
Відмінність мотивації від стимулювання

Характеристики Мотивація Стимулювання
Спрямованість внутрішня зацікавленість, влас-

тива конкретній людині
зовнішній вплив, спрямований на 
коло суб’єктів

Зміст може носити тільки позитивний 
характер

є позитивним чи негативним 
поштовхом до дії

Існування існує доти, доки потреба не реа-
лізована

використовується до того моменту, 
поки його не скасовано

Мета задоволення внутрішньої 
потреби

спосіб впливу на людину

Належність властива конкретній людині властиве групі людей, об’єднаних 
за єдиною ознакою

Джерело: узагальнення власне на підставі джерела [1]



273

Випуск # 13 / 2017                                                                                  ЕКОНОМІКА І СУСПІЛЬСТВО

по відношенню до інтелектуального творчого 
колективу ТГ може призвести до згортання 
діяльності (демотивації) і, як наслідок, до 
погіршення результатів її діяльності.

Найбільша увага в психології приділяється 
трьом основним видам потреб, а саме матері-
альним, духовним і соціальним (громадським, 
суспільним) (табл. 2).

Матеріальні і духовні потреби характеризу-
ються динамічністю і взаємодіють між собою, 
тому для формування та розвитку духовних 
потреб необхідно задоволення матеріальних 
(наприклад, якщо людина не задовольняє 
потребу в їжі, то вона буде відчувати втому, 
млявість, апатію і сонливість, що не може 
сприяти виникненню пізнавальної потреби). 
Потреби ТГ будуть формуватись за класич-
ною схемою, яку розробив А. Маслоу: не 
задовольнивши потреби нижчого рівня (побут, 
опорядження територій, розвиток інфраструк-

тури тощо), ТГ не будуть переходити до задо-
волення вищих їх рівнів (заснування освітніх, 
розважальних, культурних закладів тощо) 
(рис. 1).

Варто розрізняти потреби, які задоволь-
няються ТГ безпосередньо, і такі, що задо-
вольняються опосередковано. Зокрема, до 
таких, що задовольняються ТГ самостійно, 
варто віднести надання житлово-комуналь-
них послуг, організацію роботи громадського 
транспорту, розвиток інфраструктури тощо. 
До потреб, що задовольняються за посеред-
ництва інших організацій (освітніх, медичних 
тощо), слід віднести соціальну допомогу, 
надання адміністративних послуг, дошкільну 
та середню освіту, медико-санітарну допо-
могу, культуру та спорт тощо.

Вирішення всіх потреб ТГ лежить в еко-
номічній площині, адже на їх задоволення 
потрібні значні фінансові ресурси. За резуль-

Таблиця 2
Основні потреби людини

Види потреб Опис
Матеріальні первинні, є основою життєдіяльності людини (харчування, одяг, житло)
Духовні ідеальні, притаманні тільки людині, а також характеризують рівень 

розвитку особистості (естетичні, етичні, потреби в пізнанні)
Соціальні (громадські, 
суспільні)

формуються і розвиваються під впливом соціуму і є відображенням 
суспільної природи людини (потреба в праці, спілкуванні)

Джерело: розроблено автором на основі джерела [2]
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Рис. 1. Ієрархія потреб ТГ
Джерело: розроблено автором
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татами опитування, проведеного Західно-
українським регіональним навчальним цен-
тром у 2017 році, основними потребами ТГ є 
фінансові ресурси та необхідні для ефектив-
ного управління ТГ знання [3].

В. Гройсман вважає, що найголовнішою 
мотивацією створення ТГ є ресурси і повно-
важення: «громада об’єдналася – у неї є 
фінанси і повноваження». При цьому він 
зазначає, що об’єднання має відбуватися на 
добровільній основі. Глава Уряду також пові-
домив, що нині готується рішення про оцінку 
управління регіонами з огляду формування 
ТГ і підтримав пропозицію надання соціаль-
ної субвенції об’єднаним ТГ, здатним ефек-
тивно використати ресурс [4]. Такий підхід 
може стати ще одним стимулом для ство-
рення та розвитку ТГ.

Права, фінансове забезпечення діяльності 
ТГ обумовлені сучасним законодавством, 
зокрема Конституцією України, Законом Укра-
їни «Про місцеве самоврядування в Україні» 
(1997 р.), Законом України «Про добровільне 
об’єднання територіальних громад» (2015 р.), 
Законом України «Про внесення змін до дея-
ких законів України щодо добровільного при-
єднання територіальних громад» (2017 р.). 
Зокрема, згідно з чинним українським зако-
нодавством, власністю ТГ є земля, ліс, при-
родні ресурси, комунальне майно, місцевий 

бюджет, а також утворені нею комунальні 
підприємства, у законний спосіб утворені всі 
місцеві органи влади. ТГ як власник землі має 
право на розподіл землі поміж жителями-чле-
нами громади, право на визначення, кому і на 
скільки часу надавати її в оренду. Має право 
отримувати гідну плату за використання своєї 
землі. Власністю ТГ є все майно в межах 
окремої адміністративної одиниці. Об’єднана 
громада одержує додаткові фінансові та май-
нові ресурси, адже в громаді залишатиметься 
60% податку на доходи фізичних осіб.

На Рівненщині утворення ТГ здійснюється 
непропорційно. Деякі райони мають кілька ТГ, 
а інші – лише одну-дві (табл. 3).

Крім того, ТГ різні за кількістю жителів, 
які входять у їх межі. Найчисленнішою буде 
Дубенська ТГ із центром у м. Дубно, адже 
вона матиме більше 84 тисячі мешканців. 
Найменшою буде Підлозцівська у Млинів-
ському районі з чисельністю 2 259 осіб. Всього 
в межах області планується створити 57 ТГ.

Невисока активність певних районів 
пов’язана перш за все з фінансовою та орга-
нізаційною неспроможністю окремих груп 
людей, що проживають компактно на певних 
територіях, об’єднуватись. Адже спроможною 
ТГ є така, в якій місцеві джерела наповнення 
бюджету, інфраструктурні та кадрові ресурси 
є достатніми для вирішення її органами міс-

Таблиця 3
Територіальні громади Рівненщини

Район Територіальні громади
Березнівський Березнівська та Соснівська
Володимирецький Володимирецька, Рафалівська, Більськовільська, Воронківська, Горо-

децька та Кузнецовська
Гощанський Гощанська, Бабинська, Горбаківська, Бугринська, Тучинська
Демидівський одна громада, проте до неї доєднається Пляшевська сільрада з Радиви-

лівського району
Дубенський Дубенська, Смизька, Варковицька, Вербська, Мильчанська, Мирогощан-

ська, Привільненська та Семидубська
Дубровицький Дубровицька, Миляцька
Зарічненський Зарічненська, Локницька
Здолбунівський Здолбунівська, Мізоцька, Здовбицька, Ступницька
Корецький Корецька, Великомежиріцька
Костопільський Костопільська, Великомидська, Мирненська, Деражненська
Млинівський Млинівська, Острожецька, Підлозцівська
Острожчині Острозька, Оженинська
Радивилівський Радивилівська, Крупецька, Козинська, Сестрятинська
Рівненський Городоцька, Дядьковицька, Квасилівська, Зорянська, Олександрійська
Рокитнівський Рокитнівська, Березівська
Сарненський Сарненська, Клесівська, Степанська та Селищенська
Разом 57

Джерело: розроблено автором на основі джерела [5]
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цевого самоврядування питань місцевого 
значення, передбачених законодавством, в 
інтересах жителів громади [5].

Корисним з цієї точки зору може стати 
досвід Польщі, в якій з 2011 року у 190 ТГ 
діє механізм спільного формування бюджету. 
Це демократичний процес, який має в кра-
їні широке обговорення і відбувається у три 
етапи. Перший етап – мотивація, коли жителі 
ТГ вирішують, на що, на їхню думку, потрібно 
витратити кошти із бюджету, а другий – 
подання, коли вони дають свої пропозиції до 
міської ради. Установа збирає їх і переглядає. 
На третьому етапі відбувається голосування. 
Кожен житель міста може висловити свою 
думку під час громадських слухань або про-
голосувати через анкети в газетах та в Інтер-
неті. Таким чином, встановлюються кошти для 
реалізації ідей ТГ. Більше того, якщо місцева 
громада успішно реалізує якусь локальну 
ідею, центральна влада Польщі повертає їй із 
вкладеного бюджету 40% [6].

Важливою умовою розвитку ТГ та їх нагаль-
ною потребою є також інформаційна під-
тримка. Перспективним напрямом може стати 
запровадження сучасних інформаційних тех-
нологій для вирішення питань, пов’язаних із 
забезпеченням життєдіяльності ТГ. Зокрема, 
для управління ТГ варто застосовувати так 
зване е-врядування, яке може включати 
такі його підсистеми: е-інформування (роз-
міщення на веб-сайтах та сторінках орга-
нів місцевого самоврядування в соціальних 
мережах інформаційних повідомлень, листу-
вання тощо), е-консультування (організація 
на сайтах органів місцевого самоврядування 
онлайнового обговорення проблем, розро-
блення рішень щодо яких потребує громад-
ської думки) та е-прийняття рішень (забез-
печення можливості громадян брати участь 
у прийнятті рішень завдяки ІКТ, наприклад 
е-голосування щодо використання коштів 
громадського бюджету), а також з ураху-
ванням функціонального призначення різ-
них типів взаємодії до системи механізмів 

е-самоврядування та е-взаємодії органів міс-
цевого самоврядування з іншими суб’єктами 
публічного управління пропонується відне-
сти ще й такі механізми, як е-ініціативи (іні-
ціювання громадянами вирішення суспільно 
значущих питань, зокрема шляхом елек-
тронних петицій, звернень та пропозицій), 
е-партнерство (організація обміну інформа-
цією, поширення інформації через індивіду-
альні інформаційні канали, пошук партнерів 
для проектів місцевого розвитку, укладання 
публічних угод тощо), е-контроль (оціню-
вання звітів органів і посадових осіб органів 
публічної влади, депутатів, шляхом онлайно-
вого голосування, оприлюднення інформа-
ції про результати громадського контролю), 
е-делегування (пошук шляхом розміщення 
на сайтах органів публічної влади відпо-
відної інформації, осіб та організацій, які б 
на добровільних засадах взялися за вирі-
шення певних суспільно значущих питань), 
е-експертиза (організація громадської екс-
пертизи проектів документів органів публіч-
ної влади та підходів до вирішення завдань 
місцевого (регіонального, державного) роз-
витку [7, с. 285].

Висновки з цього дослідження. Таким 
чином, стимулювання діяльності будь-якого 
об’єкта може реалізовуватись ефективно 
лише за умови чіткої ідентифікації системи 
його мотивів. Вважаємо, що побудова ефек-
тивної системи стимулювання розвитку ТГ 
повинна базуватись відповідно до таких прин-
ципів: 1) правила поведінки повинні бути 
однаково відомі, зрозумілі, доступні всім учас-
никам процесу; це означає, що, незалежно 
від того, де знаходиться ТГ, хто її очолює 
тощо, відношення центральних органів влади 
будуть однакові; 2) припущення системи не 
можуть бути суперечливими, тобто попере-
дньо прийняті рішення не повинні вступати в 
дисонанс із наступними; 3) система не може 
бути фіктивною, тобто вона не може існувати 
лише на папері; 4) система повинна врахову-
вати всі потреби ТГ.
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