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Іванов Ю. Б., Іванова О. Ю. Методичний підхід до вибору напрямів просторового розвитку об’єднаних 
територіальних громад в умовах децентралізації та воєнного стану

Статтю присвячено актуальним питанням просторового розвитку територіальних громад України в умовах децентралізації з урахуванням 
невизначеності, зумовленої воєнним станом і пандемією. Метою даної статті є розробка методичного підходу до обґрунтування напрямів 
просторового розвитку територіальних громад на основі концепції, принципів, наукових методів з урахуванням критеріїв їх ефективності та 
чинників просторового розвитку територіальних громад. Для обґрунтування напрямів просторового розвитку територіальних громад роз-
роблено методичний підхід, який базується на проблемно-орієнтованому підході до обґрунтування інструментарію просторового розвитку 
територіальних громад і на когнітивній карті причинно-наслідкових зв’язків просторового розвитку, моделі варіантів вирішення проблеми роз-
витку територіальних громад, яка враховує сценарії розвитку залежно від виду громади. Критеріями ефективності просторового розвитку 
територіальних громад можуть виступати: критерії потенціалу саморозвитку територіальних громад (самоуправління, самофінансування, 
самоорганізації); критерії результативності – результати виконання програм реалізації стратегій розвитку територіальних громад, проєктів 
розвитку тощо. З метою забезпечення життєдіяльності територіальних громад в умовах воєнного стану та підвищення їх спроможності ви-
рішувати завдання в нових реаліях при обґрунтуванні напрямів просторового розвитку територій слід врахувати таке: розвиток потенціалу 
саморозвитку територіальної громади; проблемно-орієнтоване управління людськими ресурсами громади; організацію навчання представників 
територіальних громад щодо впровадження механізмів підтримки підприємств і внутрішньо переміщених осіб; формування бюджетів тери-
торіальних громад під час воєнного та повоєнного стану; збереження інтелектуального потенціалу країни в повоєнний час; збереження вироб-
ничого потенціалу країни, що забезпечить територіальні громади товарами першої необхідності, військовослужбовців Збройних Сил України –  
сучасними засобами безпеки та продовольчими товарами; фінансову підтримку життєдіяльності громад; удосконалення регуляторної політи-
ки; забезпечення економічної та продовольчої безпеки територіальних громад тощо.
Ключові слова: територіальні громади, децентралізація, напрями просторового розвитку, методичний підхід, воєнний стан, умови нестабіль-
ності.
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Ivanov Yu. B., Ivanova O. Yu. The Methodical Approach to the Selection of Directions of Spatial Development of Amalgamated Territorial Communities  
in the Context of Decentralization and Martial Law

The article is concerned with topical issues of spatial development of territorial communities of Ukraine in the context of decentralization, taking into account 
the uncertainty caused by martial law and the pandemic. The purpose of this article is to develop a methodical approach to substantiating the directions of 
spatial development of territorial communities based on the conception, principles, scientific methods, taking into account the criteria of their efficiency and fac-
tors of spatial development of territorial communities. To substantiate the directions of spatial development of territorial communities, a methodical approach 
is developed, which is based on a problem-oriented approach to substantiating the instrumentarium of spatial development of territorial communities and on 
a cognitive map of causal relationships of spatial development, a model of solutions to the problem of development of territorial communities, which takes into 
account development scenarios depending on the type of community. The criteria for the efficiency of spatial development of territorial communities can be 
the following: criteria for the potential of self-development of territorial communities (self-government, self-financing, self-organization); performance criteria 
– the results of the implementation of programs for the implementation of strategies for the development of territorial communities, development projects, 
etc. In order to ensure the vital functions of territorial communities under martial law and increase their ability to solve problems in the new realities, when 
substantiating the directions of spatial development of territories, the following should be taken into account: development of the potential of self-development 
of the territorial community; problem-oriented management of human resources of the community; organization of training for representatives of territorial 
communities on the implementation of mechanisms to support enterprises and internally displaced persons; formation of budgets of territorial communities 
during martial law and post-war status; preservation of the country’s intellectual potential in the post-war period; preservation of the country’s production 
potential, which will provide both the territorial communities with essential goods and the servicemen of the Armed Forces of Ukraine – with contemporary 
means of security and food products; financial support for community life; improvement of regulatory policy; ensuring economic and food security of territorial 
communities, etc.
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Виконано в межах НДР «Моделювання просторового розвитку 
об’єднаних територіальних громад в Україні» (№ державної реє-
страції 0120U101128).

Наслідки воєнної агресії для України є загро-
зою для економічної безпеки країни, її регі-
онів та об’єднаних територіальних громад 

(ОТГ). Реформи децентралізації влади, місцевого 
самоврядування, адміністративно-територіального 
устрою, що відбувалися в Україні в межах євроін-
теграційного напряму розвитку країни, дозволили 
пом’якшити негативний вплив для територіальних 
одиниць держави, бізнесу, освіти через налагоджені 
шляхи дистанційної роботи та навчання.

Досвід багатьох розвинених країн світу та наявні 
проблеми соціально-економічного розвитку в Україні 
свідчать про необхідність створення умов для про-
сторового розвитку її адміністративно-територіаль-
них одиниць заради забезпечення їх функціонування 
на основі розподільчої економіки. Традиційні підходи 
до цієї проблематики базуються на окремому розгляді 
об’єднаних територіальних громад з позицій рефор-
мування місцевого самоврядування; просторового 
розвитку; адміністративно-територіального поділу. 
Розвиток територіальних громад можливий лише за 
умови системного підходу до їх просторового розви-
тку з обґрунтованими критеріями поділу територій, 
соціально-економічного розвитку на основі децен-
тралізації влади та фінансового забезпечення делего-
ваних повноважень, чіткого розмежування функцій за 
різними рівнями влади та для забезпечення розвитку 
територіальних громад з урахуванням їх класифікації.

Розвиток територій з точки зору наукових під-
ходів був актуальним у всі часи в усьому науковому 
світі. Так, З. Герасимчук, Т. Ніщик, Л. Руденко займа-
лися дослідженням просторового розвитку та функ-
ціонального спрямування розвитку територій; О. Ба-
танов, В. Бесчастний, А. Двігун, П. Жук, В. Кравченко, 
М. Мельник, Г. Монастирський досліджували соці-
ально-економічний розвиток територіальних громад; 
у працях З. Варналія, І. Вахович, М. Козоріз, А. Кри-
соватого, І. Луніної, І. Сторонянської, Л. Тарангул та 
інших розглядалися питання ресурсного забезпечен-

ня розвитку територій. Сьогодення ставить ще більш 
складні завдання перед науковцями та практиками, 
змінює акценти та робить ще більш актуальними пи-
тання просторового розвитку територій в умовах во-
єнної агресії та пандемії для збереження здатності те-
риторій до функціонування, співробітництва з метою 
забезпечення соціальних гарантій на всіх територіях 
України.

Отже, метою даної статті є розробка методич-
ного підходу до обґрунтування напрямів просторо-
вого розвитку територіальних громад на основі кон-
цепції, принципів, наукових методів з урахуванням 
критеріїв їх ефективності та чинників просторового 
розвитку територіальних громад.

Саморозвиток територіальних громад можли-
вий на основі наявності та ефективного ви-
користання власного ресурсного потенціалу, 

використання сучасних управлінських механізмів 
розвитку та фінансового забезпечення, наявності то-
чок зростання. Застосування лише інструментів дер-
жавної підтримки розвитку територій знижує вмоти-
вованість територіальних громад до саморозвитку 
та призводить до надмірної залежності від центру. 
Реформи децентралізації, місцевого самоврядування, 
адміністративно-територіального устрою спрямова-
ні на створення умов та моделювання просторового 
розвитку об’єднаних територіальних громад на умо-
вах самодостатності.

Для обґрунтування напрямів просторового 
розвитку територіальних громад розроблено мето-
дичний підхід (рис. 1), який базується на проблемно-
орієнтованому підході до обґрунтування інструмен-
тарію просторового розвитку територіальних громад 
і на когнітивній карті причинно-наслідкових зв’язків 
просторового розвитку, моделі варіантів вирішення 
проблеми розвитку територіальних громад, яка вра-
ховує сценарії розвитку залежно від виду громади.

На першому етапі методичного підходу дослі-
джуються тенденції просторового розвитку терито-
ріальної громади. Даний підхід передбачає прове-
дення аналізу стану розвитку ОТГ; оцінку ресурсної 
забезпеченості розвитку ОТГ; самооцінку розвитку 
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1 етап  
Діагностика ресурсного забезпечення розвитку 

об’єднаних територіальних громад 

виявлення слабких сторін
і загроз 

виявлення переваг просторового розвитку
територіальної громади 

Методи: аналіз; синтез; наукова абстракція

Методи: метод аналізу ієрархій; моделювання

   

 

Методи: аналізу; логічного узагальнення

Методи: діаграма Ґанта (дорожня карта просторового розвитку)

2 етап Аналіз державної політики щодо просторового  розвитку ОТГ (методи, інструменти)

4 етап
Формування переліку доцільних та ефективних інструментів за напрямками 

державної підтримки та стимулювання просторового розвитку ОТГ

напрямів, що діють у країні напрямів, що застосовуються 
у світовій практиці

5 етап  Перевірка вибраних інструментів на можливість спільного застосування 
та відповідність критеріям ефективності просторового розвитку

 

відповідає  
Ні 

Так 

Виявлення пріоритетних напрямів просторового розвитку територіальних громад 
залежно від виділених слабких місць та потенційних можливостей 

і специфіки громади
 3 етап

Реалізація напрямів просторового розвитку ОТГ  6 етап  

Моніторинг ефективності інструментарію державної підтримки та стимулювання 
просторового розвитку ОТГ  

7 етап  

Рис. 1. Методичний підхід до обґрунтування напрямів просторового розвитку територіальних громад

ОТГ та аналіз законодавчого забезпечення розвитку 
ОТГ; аналіз світових та європейських практик роз-
витку територіальних одиниць. У результаті іденти-
фікації проблем розвитку ОТГ будується когнітивна 
карта причинно-наслідкових зв’язків просторового 
розвитку.

Діяльність територіальних громад після ре-
форми децентралізації здійснюється в період по-
стійних кризових явищ і трансформаційних змін. Ще 
не встигли територіальні громади оговтатися після 
об’єднання, розробити стратегії розвитку та почати 
формувати плани їх реалізації, як почалася пандемія 
COVID-19, що впродовж більш ніж двох років коре-

гує функціонування всіх суб’єктів економічної діяль-
ності. 2022 рік почався для країни вторгненням Росії 
на територію України та введенням військового ста-
ну. Цей «зовнішній шок» має вражаючі наслідки для 
економіки країни, регіонів і територіальних громад. 

Демографічні наслідки є приголомшливими: 
чверть населення країни, за оцінками Міжнародної 
організації з міграції [1], змушені були покинути свої 
домівки, серед них близько 4 млн людей виїхали з 
України. Це втрати місцевих бюджетів, людських ре-
сурсів: втрати працездатного населення, відтік мізків, 
зменшення студентів. 6,5 млн людей переїхали в меж-
ах України та стали внутрішньо переміщеними осо-
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бами (ВПО), з них більше 2,5 млн осіб переїхали до 
західного макрорегіону, що може призвести до над-
лишку робочої сили в регіонах, куди прибула значна 
кількість ВПО, до проблеми забезпечення житлом 
ВПО, і не тільки тимчасовим; до ризиків забезпечення 
громадського порядку та громадської безпеки тощо.

Втрати економіки України через війну, за оцін-
ками Міністерства економіки України [2], 
коливаються від $564 млрд до $600 млрд. 

Втрати територіальних громад через зруйновані 
об’єкти інфраструктури становлять 30–50% вироб-
ничих потужностей, це 94 млрд дол. США, або майже  
2,8 трлн грн; житлового фонду зруйновано або по-
шкоджено 35,2 млн кв. м – на $31 млрд; навчальних 
закладів – на суму $1,3 млрд. Зупинили роботу від 
60% до 80% підприємств України; втратили роботу 
понад 50% українців; податкові доходи впали на 80%. 
За прогнозами Інституту економіки та прогнозуван-
ня НАН України [3], втрати України складуть від 22% 
до 46% ВВП; втрати промислового виробництва – 
близько 50%; втрати експортних надходжень – 48%; 
втрати капітальних інвестицій – 45% [4; 5].

Ризиками для територіальних громад через знач-
ну міграцію населення є: 
 втрати місцевих бюджетів; 
 втрати робочої сили в регіонах, де ведуться 

активні бойові дії; 
 надлишок робочої сили в регіонах, куди при-

була значна кількість ВПО; 
 проблеми забезпечення житлом ВПО; 
 ризики забезпечення громадського порядку 

та громадської безпеки; 
 навантаження на медичну сферу; 
 переміщення вразливих верств населення; 
 переміщення значної кількості дітей, що по-

требує організації якісного навчального про-
цесу й адаптації дітей. 

Релокація підприємств із зон бойових дій за 
програмою Міністерства економіки України також 
містить у собі низку ризиків для територіальних гро-
мад, а саме: 
 організація процесу розташування підпри-

ємств (пошук місця розташування, відновлен-
ні логістики, допомога в закупівлі сировини 
та пошуку ринків збуту; екологічна безпека 
громади та ін.);

 організація переміщення та розселення пер-
соналу; 

 організація підбору працівників у місці дис-
локації після переїзду.

З одного боку, ці кризові явища мобілізува-
ли зусилля населення територіальних громад і його 
підприємницького потенціалу для забезпечення со-
ціальної, економічної, логістичної допомоги терито-
ріальним громадам, на території яких відбуваються 
бойові дії, з іншого – існує низка проблем і ризиків, 

які є зараз і в майбутньому негативно впливатимуть 
на розвиток територіальних громад.

Другим етапом методичного підходу виступає 
аналіз державної політики щодо просторового роз-
витку ОТГ, а саме: які методи та інструменти вико-
ристовуються в практиці як нашої країни, так і кра-
їн світу. На даному етапі аналізуються переваги та 
недоліки використання інструментів просторового 
розвитку в Україні, а також оцінюється позитивний 
досвід інших країн щодо просторового розвитку те-
риторій. 

На цьому етапі аналізуються стратегічні доку-
менти розвитку територій в Україні: стратегії на на-
ціональному рівні; державна стратегія регіонального 
розвитку; регіональні стратегії; стратегії розвитку 
територіальних громад. Також проводиться аналіз в 
специфіки територіальної громади у виборі напрямів 
та інструментів просторового розвитку. 

Третім етапом методичного підходу є виявлен-
ня пріоритетних напрямів просторового розвитку 
територіальних громад залежно від виділених слаб-
ких місць та потенційних можливостей і специфіки 
громад.

На основі методу аналізу ієрархій та інших екс-
пертних методів слід пріоритезувати напря-
ми й інструменти просторового розвитку за-

лежно від класифікаційних ознак, до яких належить 
територія. Як експертів слід задіяти представників 
органів місцевого самоврядування; представників 
населення громад, науково-дослідні центри та інсти-
тути, громадські організації. Дана класифікація має 
враховувати розташування території стосовно кордо-
нів країни; розташування території стосовно міських 
агломерацій; за характером проблем територіального 
розвитку; за ресурсною забезпеченістю; за станом і 
наслідками бойових дій та ін. Саме залежно від виду 
територіальної громади мають обиратися напрями 
та відповідні інструменти просторового розвитку 
територіальної громади. Що і є предметом наукових 
досліджень четвертого етапу методичного підхо-
ду – формування переліку доцільних та ефективних 
інструментів за напрямками державної підтримки та 
стимулювання просторового розвитку ОТГ.

На п’ятому етапі методичного підходу обрані 
напрями й інструменти перевіряються на можливість 
і доцільність спільного використання відповідно до 
критеріїв ефективності просторового розвитку тери-
торіальних громад. 

Такими критеріями можуть виступати:
 критерії потенціалу саморозвитку територі-

альних громад (самоуправління, самофінан-
сування, самоорганізації)

 критерії результативності – результати вико-
нання програм реалізації стратегій розвитку 
територіальних громад, проєктів розвитку 
тощо.
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З метою забезпечення життєдіяльності терито-
ріальних громад в умовах воєнного стану та підви-
щення їх спроможності вирішувати завдання в нових 
реаліях при обґрунтуванні напрямів просторового 
розвитку територій слід врахувати таке.

У межах забезпечення самодостатності просто-
рового розвитку територіальних громад до-
цільно розглядати напрям проблемно-орієн-

тованого управління людськими ресурсами громади: 
«доцільно формувати як динамічну систему, сукуп-
ність суб’єктів управлінського впливу, що якісно і 
кількісно змінюють стан і поведінку людей; як систему 
відносин між суспільними інститутами та інституція-
ми, що впливають на людський потенціал і формують 
людський капітал з урахуванням впливу екзогенних 
та ендогенних чинників та умов» [6; 9; 10]. Підготов-
ка висококваліфікованих фахівців, держслужбовців, 
здатних виконувати нестандартні завдання в умовах 
постійних змін зовнішнього та внутрішнього серед-
овища, кризових станів, станів шоку, є основними 
цілями функціонування закладів вищої освіти: після-
дипломної підготовки, підвищення кваліфікації тощо.

Ефективне використання потенціалу страте-
гування в процесі просторового розвитку територі-
альних громад має чітко орієнтуватися на ієрархію: 
стратегія розвитку України, державна стратегія ре-
гіонального розвитку, регіональні стратегії, стратегії 
розвитку територіальних громад. 

Розвиток потенціалу саморозвитку територі-
альної громади має базуватися на розвитку підпри-
ємницького потенціалу; ефективному використанні 
ресурсів територіальної громади; розширенні подат-
кової бази місцевих бюджетів; створенні нових ро-
бочих місць; використанні потенціалу місцевих люд-
ських, фінансових, інституційних ресурсів; підтримці 
місцевих ініціатив та проєктів у процесі розвитку з 
метою розширення зайнятості та стимулювання під-
вищеної економічної активності; впровадження інно-
вацій в механізми управління тощо [6; 8; 9].

Через внутрішню міграцію внаслідок активних 
бойових дії на сході країни нагальними потребами 
сьогодення є: 
 організація навчання представників терито-

ріальних громад щодо впровадження меха-
нізмів підтримки підприємств і внутрішньо 
переміщених осіб, які тимчасово проживають 
на нових територіях;

 формування бюджетів територіальних гро-
мад під час воєнного та повоєнного стану; 

 формування бази даних територіальних громад 
з інформації щодо умов функціонування під-
приємств, що релокуються (розміщення вироб-
ничих потужностей, вирішення питань оренди, 
підключення мереж, розселення персоналу та 
членів родин; пошук працівників з постійного 
населення територіальної громади тощо); 

 розробка механізму співробітництва територі-
альних громад в умовах воєнного стану в меж-
ах підтримки територіальних громад, на тери-
торіях яких проводяться активні бойові дії.

Для збереження інтелектуального потенціалу 
країни в повоєнний час необхідним є:
 запровадження механізму спрощення умов 

прийому на навчання для здобуття вищої 
освіти з метою забезпечення конкуренто-
спроможності національної освіти; 

 запровадження проблемно-орієнтованого під-
хіду до розвитку людських ресурсів на трьох 
рівнях управління: макро-, мезо-, мікро-; 

 розробка методичних рекомендацій щодо 
особливостей вступу для абітурієнтів, які зна-
ходяться в зоні бойових дій; 

 розробка соціально та економічно привабли-
вих механізмів стимулювання повернення 
людських ресурсів в Україну в повоєнний пе-
ріод.

Розвиток інтелектуального потенціалу терито-
ріальних громад має базуватися на проблемно-
орієнтованому підході до підготовки фахівців 

із затребуваних спеціальностей. Так, розвиток Ін-
дустрії 4.0 передбачає на рівнях національному, ре-
гіональному, територіальних громад і підприємств 
упровадження кіберфізичних систем для організації 
економічної безпеки території. Напрямом просторо-
вого розвитку в межах розвитку людських ресурсів 
виступає «створення платформ для дискусій, транс-
феру інтелектуального продукту; забезпечення ши-
рокої доступності до Інтернету та відкритих мереж 
баз даних підприємств для всього інтелектуально ак-
тивного персоналу» [5; 10].

В умовах воєнного стану стає важливим збере-
ження виробничого потенціалу країни, що забезпе-
чить територіальні громади товарами першої необхід-
ності, військовослужбовців Збройних Сил України –  
сучасними засобами безпеки та продовольчими това-
рами. З цією метою необхідно розробити:
 механізм релокації підприємств з уточненням 

критеріїв пріоритетності релокації;
 нормативно-правове забезпечення організа-

ції логістики релокації стратегічних підпри-
ємств із зони бойових дій;

 механізм координації взаємодії державних 
органів виконавчої влади та територіальних 
громад з розвитку підприємництва; 

 портал для підприємств, що релокуються із 
зони активних бойових дій, єдину базу даних 
територіальних громад з інформацією щодо 
умов функціонування підприємств на їх тери-
торіях.

Фінансова підтримка життєдіяльності громад 
набуває актуальності саме в період воєнного стану – 
для забезпечення гідних умов життя постійного на-
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селення територіальних громад і ВПО. З цією метою 
важливою є розробка механізму:
 державної підтримки функціонування тери-

торіальних громад на період воєнного часу 
для створення можливостей саморозвитку в 
повоєнний час; 

 розподілення освітньої, медичної субвенції 
територіальним громадам на період воєнного 
стану для збереження якісного надання по-
слуг населенню й інтелектуального та трудо-
вого капіталу територій та країни в цілому. 

У напрямі вдосконалення методичного забез-
печення реалізації державної фінансової підтримки 
ВПО важливим є вироблення методики та системи 
критеріїв розподілення соціальної допомоги та ви-
плат на період воєнного стану внутрішньо переміще-
ним особам і населенню територіальних громад, де 
ведуться бойові дії.

З метою вдосконалення регуляторної політики 
в контексті сучасних завдань обслуговування 
потреб значної кількості запитів необхідним є 

вдосконалення механізму дії електронного сервісу 
для внутрішньо переміщених осіб щодо реєстрації, 
отримання фінансової допомоги, отримання проїз-
них документів, соціальних виплат тощо. Необхідним 
також є формування регуляторного впливу відповід-
но до завдань і функцій управління, з виокремленням: 
 стратегічного планування й управління;
 регулювання формування та використання 

фінансових ресурсів;
 фіскального стимулювання економічної ак-

тивності суб’єктів господарювання;
 організації залучення капіталу в розвиток гро-

мади;
 регуляторної політики в частині використан-

ня майна, що є на території громади;
 підтримки малого та середнього бізнесу;
 регулювання земельних відносин;
 регуляторної політики щодо якості та вартос-

ті послуг, у тому числі публічних;
 економічної безпеки територіальної громади;
 інноваційного розвитку громади;
 сприяння оптимальному використанню ре-

сурсів;
 контролю й аудиту;
 співробітництва територіальних громад у 

межах просторового розвитку [5–7; 9; 10].
У напрямі вдосконалення публічно-управлін-

ської складової механізму просторового розвитку 
ОТГ слід враховувати сучасні тенденції щодо євро-
інтеграційних процесів, децентралізацію та пере-
творення в межах адміністративно-територіального 
реформування, тренд самоорганізації й активності 
соціальних інститутів, тренд диджиталізації. 

Шостим етапом методичного підходу є реа-
лізація напрямів просторового розвитку ОТГ. На 

даному етапі розробляється механізм просторового 
розвитку територіальних громад, що передбачає ви-
окремлення суб’єктів даного процесу, принципи, на-
прями, методи реалізації механізму.

Завершальним, сьомим етапом методичного 
підходу є проведення моніторингу ефективності ін-
струментарію державної підтримки та стимулювання 
просторового розвитку ОТГ, що передбачає періо-
дичне відстеження результатів просторового розви-
тку територіальних громад за критеріями ефектив-
ності самоуправління та результативності.

Таким чином, розроблено методичний підхід, 
який базується на проблемно-орієнтовано-
му підході до обґрунтування інструментарію 

просторового розвитку територіальних громад і на 
когнітивній карті причинно-наслідкових зв’язків 
просторового розвитку, моделі варіантів вирішення 
проблеми розвитку територіальних громад, яка вра-
ховує сценарії розвитку залежно від виду громади.

Проблеми та ризики діяльності територіальних 
громад в умовах воєнного стану мають стати їх нови-
ми можливостями в повоєнний час, однак в умовах 
«зовнішнього шоку» територіальні громади мають 
мобілізувати свій ендогенний потенціал і за допо-
могою державного регулювання забезпечити гідний 
рівень життя населенню громад.                  
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