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Грицаєнко М. І. Місце соціального капіталу у формуванні та об’єднанні територіальних громад
Метою статті є дослідження механізмів активізації об’єднання територіальних громад на основі формування та використання соціального 
капіталу. Розкрито актуальність дослідження адміністративної та територіальної реформ на засадах об’єднання територіальних громад з 
позицій формування та використання соціального капіталу. Проаналізовано результати децентралізації влади, висвітлено переваги та недо-
ліки процесу. На основі опрацювання публікацій з вказаної проблеми визначено сутність понять «громада», «територіальна громада», розкрито 
їх складові та взаємозв’язок із соціальним капіталом. Запропоновано застосування інтегрованого оцінювання на основі методу експертних оці-
нок, яке надає можливість визначати соціально-економічну ефективність діяльності окремої територіальної громади, порівнювати діяльність 
територіальних громад та їх об’єднань у регіоні, а також з’ясовувати доцільність створення ОТГ. Перспективою подальших досліджень є аналіз 
напрямів інституційних перетворень, які сприятимуть реалізації механізмів забезпечення ефективного розвитку соціального капіталу терито-
ріальних громад та ОТГ.
Ключові слова: територіальна громада, об’єднання територіальних громад, соціальний капітал, довіра, норми, соціальні мережі, експертна 
оцінка, соціально-економічна ефективність.
Рис.: 1. Табл.: 3. Формул: 1. Бібл.: 30. 
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УДК 352.075
Грицаенко Н. И. Место социального капитала в формировании  

и объединении территориальных громад
Целью статьи является исследование механизмов активизации 
объединения территориальных громад на основе формирования и 
использования социального капитала. Раскрыта актуальность ис-
следования административной и территориальной реформ на осно-
ве объединения территориальных громад с позиций формирования и 
использования социального капитала. Проанализированы результа-
ты децентрализации власти, освещены преимущества и недостат-
ки процесса. На основе изучения публикаций по указанной проблеме 
определена сущность понятий «громада», «территориальная гро-
мада», раскрыты их составляющие и взаимосвязь с социальным ка-
питалом. Предложено применение интегрированного оценивания на 
основе метода экспертных оценок, которое позволяет определять 
социально-экономическую эффективность деятельности отдельной 
территориальной громады, сравнивать деятельность территори-
альных громад и их объединений в регионе, а также выяснять целе-
сообразность создания ОТГ. Перспективой дальнейших исследований 
является анализ направлений институциональных преобразований, 
способствующих реализации механизмов обеспечения эффективного 
развития социального капитала территориальных громад и ОТГ.
Ключевые слова: территориальная громада, объединение террито-
риальных громад, социальный капитал, доверие, нормы, социальные 
сети, экспертная оценка, социально-экономическая эффективность.
Рис.: 1. Табл.: 3. Формул: 1. Библ.: 30. 
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Gritsaenko M. I. The Place of Social Capital in the Formation  

and Integration of the Territorial Communities
The article is aimed at studying the mechanisms for activating the integration 
of territorial communities through the formation and use of social capital. The 
relevance of the study of administrative and territorial reforms based on the 
integration of the territorial communities from the perspective of the forma-
tion and use of social capital has been disclosed. The results of decentraliza-
tion of power have been analyzed, and the advantages and disadvantages of 
this process have been highlighted. On the basis of studying publications on 
the indicated issue, the essence of the concepts of «community» and «territo-
rial community» has been defined, their constituents and relationships with 
social capital have been disclosed. The article proposes application of an in-
tegrated estimation based on the method of expert estimations, which allows 
for the determination of the socio-economic performance of a single territorial 
community (STC), comparison of the activities by territorial communities and 
their integrations in the region, as well as the desirability of creating a STC. 
Prospect for further research is an analysis of the directions of institutional 
change, which facilitate the implementation of mechanisms for the effective 
development of social capital of both the territorial communities and the STC.

Keywords: territorial community, integration of territorial communities, so-
cial capital, trust, norms, social networks, expert estimation, socio-economic 
efficiency.
Fig.: 1. Tbl.: 3. Formulae: 1. Bibl.: 30. 
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Удосконалення системи місцевого самоврядуван-
ня шляхом підвищення участі громадян у про-
цесах прийняття місцевих управлінських рішень 

потребує визначення місця соціального капіталу в акти-
візації об’єднання територіальних громад (ОТГ).

Територіальні громади та їх об’єднання вивчали-
ся такими науковцями, як О. Бобровська [2], О. Голов-

ня [4], Т. Кравченко [8], Є. Кулакова [10], М. Нагорна 
[12], О. Остапенко [13], О. Тур [27] та багатьма іншими. 
При цьому вплив соціального капіталу на розвиток те-
риторіальних громад висвітлювалися В. Пеховим [29],  
В. Рябоконем [28], О. Шпикуляком [28; 29] та іншими до-
слідниками. Однак механізми активізації об’єднання те-
риторіальних громад на основі формування та викори-
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стання соціального капіталу залишаються недостатньо 
опрацьованими, що обумовлює актуальність подальших 
досліджень у цьому напрямку.

Мета статті – дослідити механізми активізації 
об’єднання територіальних громад на основі формуван-
ня та використання соціального капіталу.

Система адміністративно-територіального устрою 
багатьох країн Європи базується на принципі 
субсидіарності – розподілі повноважень між 

рівнями управління, коли кожен вищестоящий рівень 
влади є допоміжним (субсидіарним) по відношенню до 
нижчого і вирішує тільки ті завдання, з якими він може 
впоратися найбільш ефективним чином. У табл. 1 на-
ведені основні повноваження органів місцевого само-
врядування деяких європейських країн. Серед найбільш 
розповсюджених завдань територіальних громад – опі-
кування початковою освітою, соціальний захист насе-
лення, регулювання послуг ЖКГ, розвиток культури та 
спорту, планування територіального розвитку, громад-
ський транспорт тощо. 

Такий підхід до управління сприяє зростанню 
рівня довіри населення до органів державної влади 
та місцевого самоврядування, надає територіальним 
громадам більшої фінансової незалежності та дозво-
ляє ефективніше використовувати місцеві ресурси для 
стимулювання економічного розвитку відповідних 
адміністративно-територіальних одиниць.

Об’єднання територіальних громад надає мож-
ливість отримати фінансову самодостатність, брати 
участь у проектах міжнародної технічної допомоги ОТГ, 
використовувати кошти на розвиток власної терито-
рії, робити інвентаризацію земель, об’єктів соціальної 
сфери, податкових надходжень, оптимізовувати існуючі 
та отримувати нові послуги тощо. В Україні на початок 
2017 р. створено 413 ОТГ, що становить лише 39% від за-
планованого у відповідних Перспективних планах [15]. 
Найбільша кількість ОТГ зосереджена в Тернопільській, 
Дніпропетровській та Житомирській областях (відпо-
відно 36, 34 та 32 ОТГ), найменша – у Кіровоградській 
та Донецькій (по 7 ОТГ відповідно), Харківській та За-
карпатській (по 5 ОТГ відповідно), Луганській (4 ОТГ) 
та Київській (2 ОТГ) областях. Проблеми реформування 
адміністративно-територіального устрою обумовлені 
недостатньою компетентністю ініціаторів співробіт-
ництва територіальних громад, невмінням урахувати 
інтереси іншої сторони, низькою фінансовою спромож-
ністю окремих територіальних громад, побоюваннями 
місцевої влади втратити контроль над муніципальними 
об’єктами, відсутністю підтримки з боку районних та 
обласних органів виконавчої влади тощо.

Для пошуку шляхів подолання проблем, пов’язаних 
з об’єднанням територіальних громад, необхідно зверну-
тися до теоретичних основ цього явища, для чого, перш 
за все, визначити сутність понять «громада» (табл. 2)  
і «територіальна громада» (табл. 3).

Підходи до трактування сутності поняття «гро-
мада» умовно можна поділити таким чином: «спільнота 
людей, об’єднаних за будь-яким принципом» (тлумачні 
словники української мови [3; 6; 17; 25; 26]); «соціальна 

одиниця» (Головня О. [4, с. 135], Огієнко І. [5, c. 304], 
Сила В. [21, с. 89]); «адміністративно-територіальна 
одиниця» (Нагорна М. [12, с. 393], Слепцов В. [22, с. 315], 
Тур О. [27, с. 80]).

Вважаємо, що в економічних дослідженнях най-
більшу увагу привертає спільнота людей, об’єднаних 
саме за територіальним принципом, тому розглянемо 
трактування поняття «територіальна громада» (див. 
табл. 3). Підходи науковців до визначення сутності по-
няття «територіальна громада» умовно можна поділи-
ти на групи: «жителі адміністративно-територіальної 
одиниці» (Конституція України [7], Закон України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» [18]); «частина гро-
мадянського суспільства» (Кравченко В. [8, с. 69], Оста-
пенко О., Барановська Т. [13]); «комплексне трактуван-
ня» (Батанов О. [1, с. 52], Бобровська О., Шумік І. [2,  
с. 24], Кулакова Є., Брєчко А. [10, с. 47], Лисенко І. [11,  
с. 364], Сах Д., Урсу О. [20, с. 13]).

Лауреат Нобелівської премії з економіки Е. Остром 
визначає територіальні громади як чітко визначені групи 
індивідуальностей, які, визначивши правила користу-
вання спільним ресурсом, у відповідності до локальних 
умов, створюють довгострокові інституційні об’єднання 
для моніторингу використання ресурсу, вирішення кон-
фліктів, адміністрування санкцій [14]. На наш погляд, 
мотиви та стимули соціальних дій відносно використан-
ня спільних ресурсів задля задоволення індивідуальних 
потреб суб’єктів спільноти – це спільні економічні інтер-
еси, носієм яких соціум територіальної громади. 

Таким чином, територіальна громада – це склад-
на ієрархічна соціально-політико-економічна 
система, яку слід розглядати як сукупність 

взаємопов’язаних, взаємодіючих рис спільноти, яка 
об’єднана за територіальною ознакою та є частиною со-
ціуму, первинним суб’єктом місцевого самоврядування, 
а також носієм спільних економічних інтересів.

Взаємовідносини всередині окремої територіаль-
ної громади згуртовують її суб’єктів завдяки спільним 
інтересам і підтримують неформальні контакти з метою 
отримання взаємної вигоди й допомоги. Таким чином 
формується соціальний капітал територіальної гро-
мади – сукупність здатних приносити дохід зв’язків та 
соціально-економічних відносин, які виникають у певній 
соціальній мережі на основі існуючих норм та довіри.

Визначення місця соціального капіталу в станов-
ленні та розвитку територіальних громад та ОТГ потре-
бує усвідомлення, що останні є зосередженням еконо-
мічних, соціальних, культурних та політичних інтересів 
його населення. Встановлені в суспільстві способи вза-
ємовідносин, які тісно пов’язані з морально-етичними 
та культурними нормами та цінностями, безпосередньо 
впливають на соціально-політичне становище та визна-
чають економічний розвиток регіону. Саме на інститу-
ційному контексті соціального капіталу наголошують  
В. Пехов [29], В. Рябоконь [28], О. Шпикуляк [28; 29].

Місце соціального капіталу у формуванні та функ-
ціонуванні територіальних громад та ОТГ наведено на 
рис. 1. Соціальні мережі, як найбільш важливі ознаки 
соціального капіталу, формуються на рівнях взаємодії 
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таблиця 2

трактування сутності поняття «громада»

Автор(-и), джерело трактування сутності поняття «громада»

Громада як спільнота людей, об’єднаних за будь-яким принципом

Бусел В. [3, c. 262]

1. Група людей, об’єднаних спільністю становища, інтересів і т. ін.  
2. Об’єднання людей, що ставлять перед собою певні спільні завдання; організація.  
3. (іст.) В Україні та Білорусі – поземельне селянське об’єднання, а також збори членів 
цього об’єднання.  
4. Організація української ліберально-буржуазної інтелігенції в 60–90-х pp. XIX ст.

Івченко А. [6, c. 76, 77] 1. Група людей, об’єднаних спільністю становища, інтересів, місця проживання.  
2. Об’єднання людей, що ставить перед собою певні спільні завдання

Калашник В. [25, c. 190]

1. Група людей, об’єднаних спільністю становища, інтересів.  
2. Організація, яка має спільні інтереси, завдання.  
3. (іст.) В Україні – поземельне селянське об’єднання; збори цього об’єднання.  
4. (іст.) Назва спілки української інтелігенції наприкінці XIX ст.

Ковальова Т., Коврига Л. [26, c. 144] Група людей, об’єднаних спільністю становища, інтересів

Кухта Б. [17, с. 102–103]
…сукупність людей, об’єднаних на основі загальних територіальних, етнічних, культур-
них, мовних, релігійних, виробничих та інших інтересів ..., загальної системи управління 
і соціальної структури

Громада як соціальна одиниця

Головня О. [4, с. 135] Це вільна, відкрита, відповідальна, думаюча спільнота та суб’єкт усіх перетворень

Огієнко І. [5, c. 304] Окреслена спільнота людей в рамках даного суспільства; напр. сільська громада, цер-
ковна громада, студентська громада (організація) і т. д.

Сила В. [21, с. 89] Громади стають тим соціальним простором, де все більш активно проявляють свої пере-
ваги форми та методи суспільних ініціатив

Громада як адміністративно-територіальна одиниця

Нагорна М. [12, с. 393] Громада є первинною, базовою та головною одиницею в системі адміністративно-
територіального устрою України, його опорною конструкцією

Слепцов В. [22, с. 315]
Громада має всі ознаки мікродержави: окреслену територію, органи влади, свій парла-
мент – раду, економічний сектор, представлений підприємницькими структурами всіх 
форм власності, громадський сектор

Тур О.  [27, с. 80] Громада є базовим рівнем адміністративно-територіального устрою, що має стати осно-
вою для збільшення ефективності місцевого самоврядування

таблиця 3

трактування сутності поняття «територіальна громада»

Автор(-и), джерело трактування сутності поняття «територіальна громада»

1 2

Територіальна громада як жителі адміністративно-територіальної одиниці

Конституція України, ст. 140 [7] Жителі села чи добровільне об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища 
та міста

Закон України «Про місцеве само-
врядування в Україні», ст. 1 [18]

Жителі, об’єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є 
самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне 
об’єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр

Територіальна громада як частина громадянського суспільства

Кравченко В. [8, с. 69]

Територіальна громада є тим самоврядним соціальним осередком, формування  
та оптимальне функціонування якого стане передумовою побудови громадянського 
суспільства та правової держави в Україні. Територіальна громада – це частина грома-
дянського суспільства, яке являє собою велику самоорганізовану систему,  
що складається з багатьох інститутів і асоціацій людей

Остапенко О., Барановська Т. [13]

Територіальна громада є тим самоврядним соціальним осередком, формування та опти-
мальне функціонування якого стане передумовою побудови громадянського суспільства 
та правової держави в Україні. Територіальна громада як первинний системоутворюю-
чий елемент місцевого самоврядування насамперед є «природною» корпоративною 
одиницею, автономність якої виходить не з державної влади, а із суверенітету народу
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1 2

Комплексне трактування сутності територіальної громади

Батанов О. [1, с. 52]

Територіальна громада – це складна «кумулятивна» форма суспільної організації, 
сукупність людей (місцевих жителів), асоційованих на публічних засадах у межах 
певної території та об’єднана різноплановими ознаками системного характеру (зо-
крема, демографічний і територіальний (земляцький) зв’язок, правовий і політичний 
зв’язок, майновий (економічний) і професійний зв’язок, мовний і релігійний (соціально-
культурний) зв’язок тощо)

Бобровська О., Шумік І. [2, с. 24]

Територіальна громада – соціальна спільнота, яка проживає на одній території, має 
спільні соціальні потреби й інтереси, здатні свідомо і активно виражати спільну волю 
і об’єднувати зусилля у вирішенні місцевих справ шляхом виконання самоврядних 
функцій у різних сферах власної життєдіяльності через реалізацію економічної та 
соціальної правосуб’єктності

Кулакова Є., Брєчко А. [10, с. 47]

Авторське визначення територіальної громади як сукупності фізичних осіб (громадян 
України, осіб без громадянства, іноземців), пов’язаних спільною територією постійного 
проживання (в селі, селищі, місті), які мають спільні соціально-культурні, економічні, 
професійні інтереси, а також мають право здійснювати місцеве самоврядування безпо-
середньо або через створені нею органи та мають можливість діяти на корпоративній 
основі для вирішення місцевих проблем

Лисенко І. [11, с. 364]

Територіальна громада – це спільність людей, об’єднана сталими взаєминами, прожи-
ваюча на певній території що здійснює самоврядування через місцеві референдуми, 
загальні збори, органи місцевої представницької влади (сільські, селищні, міські ради 
і так далі), органи самоорганізації населення та інші об’єднання громадян з метою 
реалізації своїх інтересів

Сах Д., Урсу О. [20, с. 13] Під територіальною громадою розуміють групу людей, які проживають на певній 
території, поділяють спільні цінності, мають подібні інтереси

Закінчення табл. 1

окремих членів спільноти територіальної громади (су-
сідів, працівників та роботодавців, партнерів у підпри-
ємницькій та інших сферах діяльності тощо), а також 
співпраці однієї громади з іншими громадами, створен-
ня ОТГ. Норми, які характеризують соціальний капітал 
через доцільність, усвідомлений вибір управлінських рі-
шень, формування на основі заданих соціальних струк-
тур – у сучасних умовах доповнюються інноваційністю 
в підприємницькій діяльності та управлінні, а також 
створенням загального іміджу територіальної громади 
або ОТГ. Довіра, як ще одна змістовна ознака соціаль-
ного капіталу, базується на ставленні населення певного 
регіону до результатів діяльності територіальної грома-
ди або ОТГ, до виконання ними своїх соціальних функ-
цій. Ця довіра виражається через суспільне визнання в 
регіо ні досягнень громади та ОТГ, формується завдяки 
особистим дружнім стосункам членів громади, репу-
тації окремих осіб, а також іміджу організацій, підпри-
ємств та установ регіону.

Вважаємо, що вплив соціального капіталу на роз-
виток територіальної громади та ОТГ визнача-
ється через задоволення потреб населення гро-

мади в соціальних послугах, вдосконалення соціальної 
структури громади, сприяння накопиченню людського 
потенціалу регіону, підвищення ефективності викори-
стання суспільних ресурсів, суспільне визнання в регіо-
ні досягнень територіальної громади та ОТГ.

Реалізація важливих соціально-політичних функ-
цій територіальних громад та ОТГ потребує оцінювання 
соціально-економічної ефективності їх функціонування 

відповідно до повноважень власних органів місцевого 
самоврядування (див. табл. 1). Для цього пропонуємо 
використовувати показники:
 кількісні (формування бюджету, млн грн на рік; 

кількість закладів початкової освіти; кількість 
закладів культури та спорту; залучення інвес-
тицій, млн дол. США на рік; кількість створе-
них нових робочих місць; кількість збережених 
робочих місць; кількість реалізованих іннова-
ційних проектів; експорт продукції, млн дол. 
США на рік; обсяг виробництва, млн грн на рік; 
кількість створених об’єктів інфраструктури; 
кількість закладів первинної медичної допомо-
ги; кількість енергетичних проектів, що реалі-
зуються при створенні ОТГ; кількість територі-
альних екологічних проблем, що вирішуються 
при створенні ОТГ);

 якісні (якість управління земельними ресур-
сами; якість надання житлово-комунальних 
послуг; якість організації пасажирських пере-
везень на території громади; стан пожежної 
охорони; якість утримання вулиць і доріг на 
території громади; якість громадської безпеки; 
якість надання соціальних послуг у громадах).

Пропонуємо застосування інтегрованого оціню-
вання на основі методу експертних оцінок, для чого 
необхідно сформувати групу експертів, які мають бути 
визнаними фахівцями у даній сфері, повинні мати ши-
рокий кругозір, ерудицію, бачити перспективи. Але для 
всебічної підтримки населення територіальної громади 
необхідно, щоб експерти мали незаплямовану репута-
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ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА  
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Рис. 1. Місце соціального капіталу в розвитку територіальних громад 
Джерело: авторська розробка.

цію та безумовний авторитет. Під час формування екс-
пертної групи необхідно визначити кількість членів екс-
пертної групи та оцінити їх компетентність [19]. Під час 
проведення експертного оцінювання кожний експерт 
повинен зазначити свої власні дані, ступінь обізнаності 
з даною проблемою, а також ступінь впливу наведених 
факторів на стан проблеми, що досліджується. Резуль-
тати експертного оцінювання підлягають подальшому 
опрацюванню та аналізу. Необхідна і достатня кількість 
експертів відповідно до статистичного підходу визнача-
ється за формулою [30]:

           

2

1
,atN



  

(1)

де       N – необхідна кількість експертів, осіб;
 tα – показник достовірності для довірчої вірогід-

ності, яка задана для результату, що буде отриманий; 
 ε1 – максимально допустима похибка, яка вираже-

на в частках середнього квадратичного відхилення.
Виходячи із практики та загальноприйнятих твер-

джень фахівців і науковців, доцільно прийняти ε1 = 0,5, 

і при довірчій імовірності α = 0,85 відповідно отримує-
мо tα = 1,87. При таких значеннях згідно з формулою (1) 
отримуємо N = 7. Саме ця кількість експертів вважаєть-
ся найбільш розповсюдженим випадком.

ВИСНОВКИ
Вважаємо, що всебічне залучення населення до 

оцінки діяльності територіальної громади та/або ОТГ 
буде сприяти зростанню довіри та згуртованості між 
членами спільноти, її довіри до органів місцевого само-
врядування, служити основою для створення та впро-
вадження в життя нових, більш адекватних норм і цін-
ностей, тобто – позитивно впливати на формування та 
використання соціального капіталу, який, своєю чергою, 
буде активізувати процеси створення та функціонуван-
ня територіальних громад та їх об’єднань. 

Перспективами подальших досліджень є дослі-
дження напрямів інституційних перетворень, які сприя-
тимуть реалізації механізмів забезпечення ефективного 
розвитку соціального капіталу територіальних громад 
та ОТГ.                     
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