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У статті розглянуто теоретичні підходи до визначення поняття «територіальна громада», сутності та змісту 
стратегії розвитку об’єднаної територіальної громади, на основі аналізу понятійного апарату нормативно-
правових і наукових джерел визначено основні поняття і напрями забезпечення розвитку об’єднаної терито-
ріальної громади.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОБЩИНІЫ

В статье рассмотрены теоретические подходы к определению понятия «территориальная община», сущ-
ности и содержания стратегии развития объединенной территориальной общины, на основе анализа поня-
тийного аппарата нормативно-правовых и научных источников определены основные понятия и направления 
обеспечения развития объединенной территориальной общины.
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STRATEGY 

The article deals with theoretical approaches to the definition of "territorial community", the nature and content 
of development strategy for unified territorial community, the basic concepts and directions of provision and 
development of the unified territorial community are determined based on the analysis of the conceptual apparatus 
of normative legal and scientific sources.
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Постановка проблеми. Виклики сучас-
ності актуалізують проблему розвитку місце-
вого самоврядування, розширення прав та 
повноважень територіальних громад через їх 
об’єднання, що в усьому світі розглядається 
як ознака демократичного вибору країни. 
Об’єднання територіальних громад спрямо-
вано на покращення соціально-економічної 
системи та підвищення рівня життя насе-
лення, що є одним з найбільш пріоритетних 
напрямів державної політики. 

На сьогодні відродження в Україні на кон-
ституційній основі інституту самоврядування 
з відповідними органами управління та само-
достатніми місцевими бюджетами, запро-
вадження практики делегування державних 
повноважень місцевим органам влади ство-
рюють надійну основу для формування євро-
пейських стандартів організації суспільного 
життя і водночас зумовлюють пошук нових 
шляхів забезпечення розвитку об’єднаної 
територіальної громади.

Очевидно також і те, що в трансформацій-
ний період становлення України як суверенної 
соціальної правової держави неможливе без 
усвідомлення того, що територіальні громади, 
їх господарські комплекси є повноправними 
суб’єктами ринкових відносин і, що добробут 
населення знаходиться у прямій залежності 
від зайнятих позицій на місцевому, регіо-
нальному, національному та міжнародному 
ринках. Одночасно багатократно зростає 
координаційна функція місцевого самовряду-
вання в економічному та соціальному розви-
тку громади. Виходячи з цього, територіальна 
громада повинна формувати стратегію свого 
розвитку. 

Реалізація цього завдання є основою не 
тільки для подальших наукових розвідок, але 
й для практичного застосування, зокрема 
для розробки сучасних моделей і технологій 
здійснення місцевого самоврядування, удо-
сконалення його правового та організаційного 
забезпечення.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретико-методологічні підходи до забез-
печення розвитку територіальних громад 
стали предметом досліджень О. Бабінової, 
В. Колтун, В. Корженка, В. Куйбіди, О. Лиски, 
В. Мамонової, Ю. Шарова та ін. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Враховуючи вагомі нау-
кові результати, отримані вченими та беручи 
до уваги сучасні трасформації в системі міс-
цевого самоврядування, залишаються дис-
кусійними і потребують додаткового теоре-
тичного обґрунтування питання стратегії 
розвитку об’єднаної територіальної громади. 
Крім того, важливим науковим завданням 
виступає комплексне дослідження теоретич-
них засад забезпечення розвитку об’єднаної 
територіальної громади. 

Метою статті є узагальнення теоретичних 
підходів щодо сутності та змісту стратегії роз-
витку об’єднаної територіальної громади, на 
основі аналізу понятійного апарату норма-
тивно-правових і наукових джерел визначити 
основні поняття і напрями забезпечення роз-
витку територіальної громади.

Виклад основного матеріалу. Розробка 
теоретичних засад формування стратегії 
розвитку об’єднаної територіальної громади 
передбачає насамперед розкриття та аналіз 
базових категорій у такій послідовності: «тери-
торіальна громада», «розвиток», «об’єднана 
територіальна громада», «стратегія розви-
тку» «формування стратегії розвитку». 

Визначення територіальна громада не 
може бути здійснене без виявлення змісту 
категорії «громада». В тлумачному словнику 
української мови «громада» визначається як 
група людей, об’єднаних спільністю стано-
вища, інтересів [1]. 

Згідно з визначенням, наведеним у «Енци-
клопедії державного управління», в загаль-
ному значенні «територіальна громада» є 
спільнота людей, об’єднаних різноманітними 
стійкими формальними та неформальними 
зв’язками, які обумовлені спільним проживан-
ням у межах села, селища, міста [2].

Представлено огляд науко-нормативних 
підходів до визначення поняття «територі-
альна громада». 

Згідно з Законом України «Про міс-
цеве самоврядування в Україні» визначено 
наступне: територіальна громада – жителі, 
об’єднані постійним проживанням у межах 
села, селища, міста, що є самостійними адмі-
ністративно-територіальними одиницями, або 
добровільне об’єднання жителів кількох сіл, 

що мають єдиний адміністративний центр [3].
Наприклад, Орзіх М. вважає, що терито-

ріальна громада – це ... первинний суб᾽єкт 
місцевого самоврядування, який має власні 
інтереси, до складу якого входять грома-
дяни України, іноземці, особи без громадян-
ства, що постійно мешкають, або працюють 
на даній території, або володіють нерухомим 
майном, або сплачують місцеві податки та 
збори [4, с. 67].

Лисенко І. М. формулює категорію тери-
торіальна громада крізь призму спільності 
людей, об’єднана сталими взаєминами, про-
живаюча на певній території що здійснює 
самоврядування через місцеві референдуми, 
загальні збори, органи місцевої представ-
ницької влади (сільські, селищні, міські ради 
і так далі), органи самоорганізації населення 
та інші об’єднання громадян з метою реаліза-
ції своїх інтересів [5, с. 362].

Батанов О. В. сконструював нову теоре-
тичну модель територіальної громади – як 
складну «кумулятивну форму суспільної орга-
нізації, сукупність людей (місцевих жителів), 
асоційованих на публічних засадах у межах 
певної території та об᾽єднаних різноплано-
вими ознаками системного характеру. За 
такого підходу, на його думку, відбувається 
реалізація приватних цілей у публічно-право-
вій формі [6, с. 46].

На думку Кондрашова О.М., територіальна 
громада – це сукупність громадян України, 
котрі спільно проживають у міському чи сіль-
ському поселенні, мають колективні інтереси і 
визначений законом правовий статус [7].

Не одностайність думок серед науковців 
щодо змістовних та сутнісних характеристик 
дефініції «територіальна громада» у вітчизня-
ній науці свідчить про її постійну динаміку.

Тому найбільш вдалим, на наш погляд, 
є наступне визначення: територіальна гро-
мада – це складна соціальна система, що 
складається з різних підсистем та багато-
гранне суспільне явище, що перебуває у 
постійній динаміці. 

Очевидно, що стан територіальної гро-
мади ніколи не буває статичним, він завжди 
знаходиться у процесі розвитку.

Розвиток може здаватись неконкретним, 
філософським поняттям. Проте ми оперуємо 
ним майже щодня, – коли хочемо, щоб наша 
країна розвивалась так або інакше, коли нарі-
каємо, що щось недорозвинене, коли кажемо 
про те, що щось розвинулось так або не так, 
коли думаємо про зростання сімейних дохо-
дів і розвиток дітей. Економічний розвиток 
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завжди навколо нас і ми знаходимось прямо 
в його центрі. 

Розвиток, як на місцевому, так і на загаль-
нодержавному рівні – одне з найважливіших 
понять економічної науки. У літературі нерідко 
використовують термін «соціально-економіч-
ний розвиток», підкреслюючи тим самим тіс-
ний зв’язок між рівнем економічного розвитку 
і вирішенням соціальних проблем країни.

Соціально-економічний розвиток – склад-
ний суперечливий процес, у якому взаємо-
діють позитивні і негативні фактори, а пері-
оди прогресу змінюються періодами регресу. 
Політичні і військові потрясіння, соціальні 
конфлікти, екологічні катастрофи можуть при-
зупинити розвиток економіки будь-якої країни, 
відкинути її на кілька десятиліть назад, а іноді 
привести і до остаточної загибелі, як це було 
з древніми цивілізаціями.

Економічним розвитком можна і треба 
управляти – його потрібно стимулювати. 
Такими основними інструментами стимулю-
вання розвитку територіальних громад є спів-
робітництво і об’єднання, та які вже отримали 
певну підтримку. Для того, щоб зростання 
фінансових ресурсів місцевого самовряду-
вання забезпечило в першу чергу їх ефек-
тивне використання на розвиток громад та 
їх територій, в країні набирає обертів процес 
добровільного об’єднання громад. Він спря-
мований виключно на створення спромож-
них громад, тих, які забезпечать для своїх 
мешканців якісний рівень життя. Формування 
спроможних територіальних громад є одним 
із етапів реалізації реформи децентралізації 
влади в Україні. Однією з головних цілей про-
ведення об’єднання територіальних громад 
є економічна ефективність, а тому важливим 
чинником у цьому процесі має стати науково 
обґрунтоване формування стратегії розвитку 
територіальних громад. 

В сучасній економічній літературі термін 
«стратегія розвитку» чітко не визначено та 
пов’язується і з еволюцією, і з економічним 
зростанням, і з процесом досягнення осно-
вної цілі.

В сучасних умовах нестабільної економіч-
ної ситуації, стратегію необхідно розглядати, 
по-перше, як набір тактичних засобів, які 
можуть та повинні змінюватися, якщо дина-
міка зовнішнього або внутрішнього серед-
овища не відповідає прогнозам (при незмін-
ності кінцевої цілі, яка, як правило, припускає 
подальше зростання), по-друге, стратегію 
необхідно нерозривно пов’язувати із таким 
поняттям як розвиток. 

При формуванні стратегії розвитку 
об’єднаної територіальної громади необ-
хідно враховувати зовнішні та внутрішні 
умови, наявність ресурсів і можливостей та 
ризики, які мають бути обов’язково перед-
бачено. Стратегія розвитку повинна бути 
спрямована, в першу чергу, на підвищення 
конкурентоспроможності та сприятливого 
інвестиційного клімату. Таким чином страте-
гія виступає не тільки як інструмент обґрунту-
вання, вироблення і реалізації цілей і задач 
виробничого, науково-технічного, економіч-
ного, організаційного і соціального характеру, 
не тільки як фактор, що регулює діяльність 
територіальної громади доти, поки намічені 
цілі і задачі не будуть досягнуті, але одно-
часно і як засіб зв’язку громади з ринковим 
середовищем.

Наслідком такого підходу до формування 
стратегії власне є документ стратегії розви-
тку, який для органу місцевого самовряду-
вання, а також партнерів  підприємців та гро-
мади – стає свого роду путівником у прийнятті 
рішень. Тому стратегію розвитку об’єднаної 
територіальної громади необхідно розуміти як 
довготерміновий план, який окреслює загаль-
ний напрям дій місцевої влади та її партнерів 
(сектор підприємництва, громадські організа-
ції, мешканці), а також представляє способи 
та знаряддя його втілення. Вироблені при-
пущення стратегії розвитку обґрунтовують 
рішення методичного, фінансового та орга-
нізаційного характеру, які приймаються вла-
дою. Стратегія є найважливішим докумен-
том органу місцевого самоврядування, який 
дозволяє вирізнити свої дії на фоні буден-
ності.

Стратегія розвитку об’єднаної територіаль-
ної громади повинна характеризуватися кіль-
кома суттєвими рисами: 

– зосереджується на тих напрямах розви-
тку громади, які становлять для неї найбіль-
ший шанс в майбутньому;

– характеризується точним, логічним запи-
сом, який випливає зі стратегічних напрямів 
розвитку в системі: стратегічних цілей, опера-
ційних цілей, завдань для реалізації;

– окреслює конкурентні переваги громади 
у відношенні до ближнього і дальнього ото-
чення – творить стратегію динамічного роз-
витку;

– є результатом праці представників всіх 
груп громади, починаючи з місцевої влади, 
організації і установ ради та завершуючи 
мешканцями. Це дозволяє отримати пропо-
зиції цілей та завдань від усіх зацікавлених 
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сторін, а також сприйняття представниками 
місцевої спільноти рішень та завдань, які при-
ймаються в рамках стратегії;

– пов’язана з іншими документами страте-
гічного характеру.

На цей час розроблено Концепцію рефор-
мування місцевого самоврядування та План 
її реалізації, які фактично є лише рамковими 
документами впровадження реформ, варто 
зазначити офіційні документи, котрі визна-
чають основні етапи, умови та власне процес 
добровільного об’єднання територіальних 
громад, а також функції та обов’язки, яких 
набудуть об’єднані територіальні громади, і 
фінанси, які будуть надані для їх реалізації 
після завершення процедури об’єднання. Це, 
зокрема: Закони України «Про співробітництво 
територіальних громад» (від 17.06.2014 р. 
№ 1508-18) [8], «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад» (від 05.02.2015 р. 
№ 157-19) [9], «Про засади державної регіо-
нальної політики» (від 05.02.2015 р. № 156-
VIII) [10], Бюджетний кодекс України, зі змі-
нами, прийнятими Верховною Радою України 
від 10.02.2015 р. № 156-VIII [11]. Методика 
формування спроможних територіальних гро-
мад, затверджена постановою Кабінету Міні-
стрів України від 08.04.2015 р. № 214 [12]. 
Внесення змін до Бюджетного та Податкового 
кодексів України є основою для стимулю-
вання громад до об’єднання та підвищення 
їхньої спроможності через механізм переходу 
бюджетів об’єднаних громад на прямі між-
бюджетні відносини з державним бюджетом. 
У разі об’єднання такі громади наділяються 
повноваженнями та ресурсами, як у міст 

обласного значення. Натомість територіальні 
громади, які не візьмуть участь у об’єднанні, 
залишаються осторонь цього процесу та 
позбавляються права на виконання делегова-
них державою повноважень органів місцевого 
самоврядування в селах, селищах, містах 
районного значення, що не об’єдналися. 

Висновки. Об’єднання територіальних 
громад на сьогодні є однією з найбільш обго-
ворюваних тем та напрямів реформ, зокрема, 
реформи місцевого самоврядування, успішна 
реалізація якої має стати підґрунтям для 
створення дійсно спроможних територіаль-
них громад. Метою реформи місцевого само-
врядування є, передусім, забезпечення його 
спроможності самостійно, за рахунок власних 
ресурсів, вирішувати питання місцевого зна-
чення. Йдеться про наділення територіальних 
громад більшими ресурсами та про мобіліза-
цію їхніх внутрішніх резервів.

Кожна реформа потребує своїх виконавців 
та їх глибокого розуміння суті реформування. 
Без цього будь-яка, навіть найліпше підготов-
лена, реформа приречена на провал. 

Стратегія розвитку – це документ, який міс-
тить принципи (припущення), прийняті під час 
реалізації процесу планування. Планування 
становить особливий вид прийняття рішень, 
що займається тим конкретним майбутнім, 
якого головні місцеві середовища прагнуть 
для своєї територіальної громади, і якого 
можливо досягнути з огляду на вплив різно-
манітних факторів.

Отже, об’єднання територіальних громад 
є запорукою переходу місцевого самовряду-
вання на якісно новий рівень. 
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