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4 Згуртування громад на сільських територіях

Реформа місцевого самоврядування в Україні завершилася тим, що у тепе-
рішній мережі адміністративно-територіальних утворень базового рівня 
майже 69% сільських населених пунктів, у яких проживає понад 61% сіль-

ського населення, входять до територіальних громад (ТГ) з центрами в міських 
поселеннях — містах та селищах міського типу. При цьому майже 36% міських і 
понад 34% селищних громад мають у своєму складі більше 25-ти і навіть більше 
50-ти сіл, тоді як у сільських громадах частка таких територіальних утворень не 
досягає 8%. Загалом же до надмірно великих територіальних громад входить 
понад 51% сільських населених пунктів, серед яких багато малолюдних. Значна 
розповсюдженість ТГ з великою і надвеликою  кількістю сіл в регіонах корелює з 
переважанням у них корпоративних форм організації сільського господарства. 
Це, а також сумнівність інституційної спроможності таких громад забезпечувати 
поступальний розвиток усіх сільських поселень, свідчить, що в них існують підви-
щені ризики для реалізації прав селян та справедливого просторового розвитку 
сільських спільнот в рамках ТГ. 

За цих умов особливого значення набуває увага до розробки методичних 
матеріалів щодо розбудови потенціалу сільських спільнот і можливостей сталого 
розвитку сільських територій.   

Досвід реалізації заходів з розвитку сільських територій в Україні, які  пред-
ставляються як розвиток громад, хоч і сприяють розбудові інфраструктури, су-
спільних послуг чи громадських організацій, мало що змінюють у сприйнятті ролі 
згуртування людських спільнот, «переосмисленні» ними свого нового статусу. 
У дійсності, ентузіазм та мотивація місцевих жителів більшою мірою сприяють 
відновленню місцевої економіки та інфраструктури, ніж може здаватися на пер-
ший погляд. «Нематеріальні» аспекти розвитку гарантують додаткові економічні 
вигоди. Колективні дії в управлінні місцевими активами демонструють важливість 
довіри та співробітництва громади в управлінні локальними перевагами. Ефек-
тивність інвестицій в інфраструктуру, логістику і сільську індустрію може залежати 
від того, як добре громади можуть спільно використовувати цей ресурс в інтере-
сах своїх мешканців а не зовнішніх інвесторів. Стратегії розвитку  громад мають 
створювати економічні можливості на сільських територіях, але не за будь-яку 
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ціну, а на основі покращення соціальних та громадянських умов, середовища 
їхньої життєдіяльності. В кінцевому підсумку ці стратегії орієнтовані на форму-
вання засад сталості розвитку, на створення довгострокових спроможностей 
місцевих людських спільнот самостійно справлятися з майбутніми викликами і 
можливостями. 

 Цей Посібник адаптований для самостійного освоєння основних засад 
згуртування сільських спільнот і може використовуватися селянами, сільськими 
старостами, представниками територіальних громад і органів місцевого самовря-
дування, урядовцями та політиками усіх рівнів. Він також може застосовуватися 
у навчальних і тренінгових програмах викладачами та студентами, та усіма, хто 
цікавиться процесами розвитку громад.



6 Згуртування громад на сільських територіях

В українській нормативно-правовій практиці територіальні громади, окрім 
спільної території існування громадян, характеризуються наявністю спіль-
них інтересів місцевого населення, соціальною взаємодією членів громади 

в процесі забезпечення цих інтересів, психологічною самоідентифікацією кожного 
члена з громадою, спільною комунальною власністю, сплачуванням комунальних 
податків1. Щоб стати територіальними громадами не лише за назвою, але й за сут-
тю, частину цих характеристик їм ще потрібно буде набути (сформувати) у процесі 
свого функціонування і розвитку. Важлива роль у цьому належить згуртуванню, 
по-перше, жителів кожного населеного пункту, що входить до територіальної 
громади як низової ланки адміністративно-територіального устрою держави, у 
поселенську спільноту (місцеву громаду), і, по-друге, поселенських спільнот (сіль-
ських, селищних, міських), які функціонують у межах цієї ланки адміністративно-те-
риторіального устрою, в територіальну громаду як сукупність згаданих спільнот.  
В подальшому викладі терміни «спільнота» і «територіальна громада»  вживати-
муться у викладениму вище значенні, а термін «громада» — як збірне означення, 
однакове для обох цих термінів.

Термін «селянини» для розуміння сільського розвитку на основі громади 
використовується у значенні, яке закледено у Декларації Організації Об’єдна-
них Націй Про права селян та інших людей, які працюють у сільській місцевості 
(2018).  «Селянин — це будь-яка особа, яка займається, або має намір займатися 
одноосібно, спільно з іншими, або у складі громади сільськогосподарським ви-
робництвом для задоволення власних потреб та  продажу продуктів на ринку, і 
яка значною мірою, але не обов’язково цілком, покладається на трудовий внесок 
членів сім’ї і на інші форми безгрошової організації праці, особливо залежить від 
землі і підтримує з землею особливий зв'язок»2. 

1 Адміністративно-територіальний устрій України. URL: URL: https://www.rada.gov.ua/adminter_ustr

2 United Nations Declaration on the Rights of Peasants and Other People Working in Rural Areas: 
resolution / adopted by the Human Rights Council on 28 September 2018. URL: https://digitallibrary.un.org/
record/1650694#record-files-collapse-header

Терміни та їхнє  
трактування

https://www.rada.gov.ua/adminter_ustr
https://digitallibrary.un.org/record/1650694#record-files-collapse-header
https://digitallibrary.un.org/record/1650694#record-files-collapse-header
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Розуміння сутності сільського розвитку є актуальним для України. Дебати 
фокусуються та тому, що є приорітетом — громада, як об’єднання людей, 
чи територія, як місце їх проживання. Наразі більше заходів спрямовується 

на розвиток територій. 
Існує кілька причин, чому ідеї, які спрямовані на розвиток територій (хоча їх 

реалізаця є високо витратною і не дуже ефективною) приваблює, особливо міс-
цевих політиків, які хочуть негайних публічних результатів. Політичні діячі пред-
ставляють певні виборчі округи, отже й зацікавлені у просуванні територіальних 
інтересів для забезпечення успіху на майбутніх виборах. Бізнесові структури також 
налаштовані підтримувати  розвиток конкретної території, тому що прагнуть вилу-
чати надприбутки у тій місцевості, де розміщений їхній бізнес. Для таких цілей не 
вигідно підтримувати реформування великомасштабних систем, таких як сфера 
освіти, особливо дорослого населення, оволодіння новими навичками, посилення 
сімейних форм господарювання, створення на селі надійних засобів для існування 
і задучення молоді  тощо. 

Місцеві політики та бізнесмени просувають стратегії, які сприяють нарощен-
ню економічного потенціалу окремих територій через залучення зовнішнього 
капіталу, проєктів індустріального розвитку, зростання виробничих потужностей 
в агробізнесі, поліпшення логістики, створення нових енергетичних потужностей 

Сільський розвиток 
і згуртування громад

Приорітетом 
розвитку є 
територія, а 
не громада

Нарощення економічного потенціалу 
окремих територій

Проєкти індустріального розвитку

Зростання виробничих потужностей 
в агробізнесі

Поліпшення логістики

Створення нових енергетичних потуж-
ностей

Нерівномірний розподіл вигод

Втрата доступу до місцевих 
ресурсів

Підрив життєздатності  
сільського населення

Обезлюднення малих  
за розміром громад
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і сервісних організацій тощо. Як засвідчує досвід, головна загроза цих підходів по-
лягає у тому, що існуюча інституційна система сприяє нерівномірному розподілу 
вигод від економічного зростання у сільській місцевості, часто супроводжується 
втратою доступу до місцевих ресурсів (землі, води, корисних копалин), підриває 
життєздатність сільського населення і малих за розмірами громад, призводить 
до їх обезлюднення. 

Безперечно, нарощення економічного потенціалу є важливим аспектом 
сільського розвитку, але вона відображає лише одну сторону цього процесу. Інша 
сторона — це громадська участь, колективні дії та співробітництво, що допома-
гають селянам діяти у відповідності з умотивованістю, побудувати ентузіазм та 
довіру, кинути виклик суспільним переконанням, підтримати «прихованих» не-
формальних лідерів громад, «переосмислити» очевидні потреби та переоцінити 
активи громади, здобути доступ до відповідної інформації та ресурсів, налагодити 
взаємозв’язки з ключовими особами всередині та поза межами їхніх громад.

Отже, життєздатність громад залежить як від «матеріальних», так і «немате-
ріальних» компонентів розвитку. По-перше, адекватна інфраструктура необхідна, 
щоб підтримувати економічну діяльність та життя громади. По-друге, здорова 
економіка залежить частково від нових підприємницьких починань, доступу до 
мультиканального фінансування, покращення ефективності існуючого сільсько-
господарського виробництва і створення нових галузей чи підприємств у громаді. 
По-третє, реальна практика розвитку територіальних громад доводить, що інвес-
тування в інфраструктуру чи у розвиток місцевої промисловості змінює локальну 
економічну ситуацію. Зміни в політиці, такі як вільний ринок землі, реалізація 
програм підтримки експорту чи реформа системи соціального забезпечення, 
також великою мірою впливають на місцевий розвиток. Разом з тим,  розви-
ток у сільських громадах залежить від менш помітних, але не менш важливих, 
компонентів розвитку, таких як реальне володіння ресурсами, місцеве лідерство, 
колективні дії, переоцінка можливостей та мотивація. Насправді, реальні успіхи 
розвитку громади, такі як зайнятість та інфраструктура, часто проявляються через 
зміни у взаємовідношеннях між людьми, у їх іншому погляді на сільські пробле-
ми, покращення соціальних мереж, мобілізацію існуючих знань та використання 
активів громади по-новому.

Ці менш відчутні аспекти життєздатних громад є одночасно і засобами, і ці-
лями розвитку громади. Розвиток сільської спільноти, територіальної  громади 
головним чином включає процес — серію дій та рішень — що покращує стан 
громади  не тільки економічно, а й як сильної функціональної структури. Саме 
через колективну дію, участь та контакти громада стає більш життєвою, здатною 
управляти змінами, з дієвішими мережами, організаційно згуртованою, з профе-
сіональними знаннями, лідерством та ентузіазмом.

Таким чином, інфраструктура, економічний розвиток, послуги та політика 
є важливими, але не ключовими рушійними силами сільського розвитку. Важ-
ливішими чинниками є згуртування громад, включеність та мотивація людей, 
фокусування на колективній дії, ефективне місцеве лідерство та організованість, 
готовність вчитися та змінювати своє ставлення до проблем і можливостей са-
морозвитку громади.
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Запитання для самоперевірки

Чому покращення інфраструктури і залучення інвестицій у виробничу 
сферу села недостатньо  для забезпечення сталого сільського розвитку?

Чим відрізняється сільський розвиток від розвитку сільських територій, 
як можна охарактеризувати його визначальну особливість?
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Громада — одне з найпоширеніших понять в інституційному управлінні еко-
номічним розвитком у країнах західного світу і не так давно й в Україні. В ог-
лядовій літературі автори виділяють майже сотню окремих визначень цього 

поняття. Загалом, у більшості визначень громади присутні  такі складові: 
• географічний або територіальний аспект, що найчастіше стосується по-
селення або місцевості. Сприймається просто як місце, де мешкають люди;
• аспект людського життя, що включає місцеве співтовариство, виокрем-
лене суспільною організацією, члени якої задовольняють основні потреби 
цього співтовариства. Потреби людей, що мешкають у такій місцевості, задо-
вільняються через організації та установи, які забезпечують надання послуг, 
дер жавний та громадський порядок; 
• процес локально-орієнтованих громадських дій, за допомогою яких члени 
громади висловлюють свої інтереси та потреби3. 
Наявність цих елементів не обов’язково означає, що громада існує.  Не то-

тожне поняття громади й терміну «територіальна громада», визначеному Законом 
України про місцеве самоврядування та іншими нормативно-правовими актами  
як, елементу адміністративно-територіального устрою держави. Щоб усвідомити 
сутність поняття «громада», необхідно розглядати його на міждисциплінарній 
основі, базуючись на інституційних підходах. 

Сільські громади (спільноти) — це самоорганізовані сільські жителі, які поді-
ляють спільний життєвий простір, об'єднані прагненням, готовністю і реальними 
діями до поліпшення його економічного, соціального та екологічного становища, 
що створили для цього громадську організацію і визначили лідера з числа її чле-
нів. Громадська організація розробляє стратегію розвитку громади та визначає 
поетапний план її реалізації. Ця організація повинна бути наділена реальними 
повноваженнями і у вирішенні місце вих проблем взаємодіяти з органами дер-
жавної влади та органами місцевого самоврядування різних рівнів, комерційними 
структурами, неурядовими та благодійними організаціями, меценатами тощо.

3  Luloff, A. E. and L. Swanson. "Community Agency and Disaffection: Enhancing Collective Resources" / 
Investing in People: The Human Capital Needs of Rural America, edited by L. Beaulieu and D. Mulkey. — Boulder, 
CO: Westview Press. — 1995. — РР. 351–372; Wilkinson K. The Community in Rural America. — New York, 
NY: Greenwood Press. Suggested Reading. — 1991; Luloff, A. E., and J. Bridger "Community Agency and Local 
Development" / Challenges for Rural America in the Twenty-First Century, edited by Brown and Swanson. — 
University Park, PA: Pennsylvania State University Press. — 2003. — PР. 203–213.

Громада та її 
згуртування  
у процесі взаємодії
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З цього визначення випливає, що територія, місцевість — важливий компо-
нент для громади. Однак, громада — набагато глибше поняття, ніж спільне гео-
графічне розташування. Це суспільна та психологічна сутність, яка представляє 
місце, його людей та взаємовідносини, які там існують, тобто певне інституційне 
середовище. Взаємодія місцевого населення допомагає створити основу для  зу-
силь свідомої громади, націлених на покращення соціального та економічного 
благополуччя. В цих умовах громадська активність, дії на рівні громад та участь 
в житті громади розглядаються як ключові аспекти становлення громади та її 
розвитку. 

Тобто, визначення громади розглядає поселення як місце, де мешкають люди 
і задовольняють спільні щоденні потреби разом. Замість територіального кордону, 
такі місця можна розглядати як всеосяжні мережі взаємовідносин індивідуумів, 
що задовольняють щоденні потреби та виражають спільні інтереси. Однак варто 
визначити, що не всі взаємовідносини є основою для створення відчуття зв’язку, 
який характеризує громаду. Лише через процес зважених, цілеспрямованих та 
взаємозалежних дій різні сегменти локального суспільства виражають спільні ін-
тереси та потреби. Цей процес взаємодії завершується виникненням громади як 
людської спільноти, а не територіального утворення. Таким чином, громада — це 
гнучкий інститут сільського розвитку, який формується через соціальну взаємодію. 

Взаємодія — домінуючий та сталий показник локального життя, що наповнює 
змістом його екологічні, культурні, організаційні та соціально-громадські аспекти. 
Без такої взаємодії громада не може існувати. Процес взаємодії виникає лише тоді, 
коли різні сегменти людських поселень визнають спільні потреби, встановлюють 
канали зв’язку та співпрацюють для задоволення потреб.

 
 
 

Соціальна взаємодія

спільні потреби співпраця канали зв’язку

+ +

ГРОМАДА
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Таке розуміння сутності громади не є ідеалізацією місцевої гармонії та солідар-
ності. В локальних спільнотах домінують власні інтереси, орієнтація на зовнішні 
ресурси, недовіра, конфлікти інші негативні чинники. Це, однак, не означає, що 
громада не може існувати. Громада виникає із взаємодії між різними соціальними 
групами, часто з категорично різними або, принаймні, суттєво різними точками 
зору. Така взаємодія сприяє зближенню цих груп для оцінки спільних потреб та 
збільшення обізнаності в проблемах, які стосуються всіх мешканців. З цієї точки 
зору, мешканці складають плани дій, які приносять користь всім учасникам та гро-
маді в цілому. Це бажання до дій не виникає на основі альтруїстичних почуттів або 
переконань, що їхні спроби отримають винагороду. Розвиток громади базується 
на колективних потребах багатьох груп, які визнали спільну позицію. Задоволення 
цих потреб сприяє кращому благополуччю сільського поселення. 

Запитання для самоперевірки

Які компоненти формують поняття громади?

Які процеси лежать в основі становлення громади?
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В теорії розвитку громад виділяють два поняття — «розвиток громади» та 
«розвиток у громаді». Термін розвиток у громаді використовується для де-
монстрації змін у сфері локального бізнесу, підприємництва чи інших еко-

номічних структур. Цей процес характеризується створенням доданої вартості у 
сільському господарстві, технологічною модернізацією місцевого виробництва, 
контролем над сільською економікою та іншими характеристиками, пов’язаними 
з економічним ростом. Розвиток у громаді має чітко визначені результати і їхнє 
досягнення сигналізує про  успіх чи неуспіх певних заходів. Розвиток у громаді 
передбачає оцінку і залучення місцевих матеріальних активів та визначення 
потенційного позитивного впливу, який буде досягнутий на конкретній терито-
рії. План розвитку буде в такому разі зосереджений на успішному впровадженні 
сільського бізнесу. Спільне рішення про розміщення бізнесу на території чи не 
розміщення сигналізує про успіх чи невдачу зусиль щодо місцевого розвитку. 
Хоча ці показники розвитку у громаді є важливими, зосередженість лише на них 
ігнорує значення нематеріального (соціального) аспекту для добробуту місцевих 
мешканців, членів громади.

Розвиток  
громади і розвиток  
у громаді

Розвиток  
громади

Розвиток  
у громаді

зміни у сфері локального бізнесу, підприєм-
ництва чи інших економічних структур

економічний ріст

чітко визначені результати

успішне впровадження сільського бізнесу

підсилення соціальної взаємодії

становлення взаємозв’язків та мереж між 
членами громади

об’єднання різноманітних  груп населення
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Розвиток сільської економіки, у тому числі сільського господарства, навіть 
разом із внеском у підсилення ролі місцевих жителів в економічних процесах, 
не є достатнім для того, щоб з’явилася громада. Одне лише підсилення місцевої 
економіки чи економічних структур на селі мало сприяє підвищенню соціальних 
та культурних зв’язків між мешканцями, обговоренню їхніх спільних потреб та 
можливостей місцевості.

Розвиток громади передбачає підсилення соціальної взаємодії між людьми. 
Це процес комунікацій та колективної мобілізації, становлення взаємозв’язків та 
мереж між членами громади. Приклад розвитку громади — створення місцевої 
громадської ради. Це може початися з об’єднання різноманітних  груп населення  
(їх представників), що дозволить встановити канали комунікації між різними  ро-
динними, класовими, релігійними та іншими  спільнотами, подолати існуючі між 
ними розподільчі лінії. Шляхом цільової оцінки навичок, потреб та можливостей 
для дій можуть бути підготовлені місцеві плани громадського та економічного 
розвитку, які відображають процеси формування громади. Успіх індивідуальних 
планів у цьому контексті не має значення. Через розвиток громади буде сфор-
мована база, яка дозволить застосувати майбутні зусилля.  

Запитання для самоперевірки

Чим характеризується розвиток у громаді?

Чим характеризується розвиток громади?
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Цілеорієнтована взаємодія членів сільського співтовариства один з одним 
вказує напрям для процесів колективних дій та участі в житті громади, та 
є джерелом спільної ідентичності4. Місцеві жителі здатні відігравати важ-

ливу роль та значно посилити процес розвитку громади беручи участь у групах 
та колективних діях громади, здатні безпосередньо впливати на планування та 
прийняття рішень, які формують місцевий соціально-економічний розвиток. 

Взаємодія місцевих жителів формує інституційне середовище розвитку, 
оскільки вона сприяє розвитку громади шляхом збільшення обізнаності та пе-
редбачає дії на рівні громади. Інституційною перешкодою розвитку часто є не-
обізнаність, тобто коли люди не знають про проблеми та труднощі, з якими 
стикаються інші члени громади: не знають, що сусід втратив роботу, члени його 
родини захворіли, органи влади чи самоврядування планують експлуатувати 
людські та природні ресурси сільської території  або що певні члени громади 
мають потребу в соціальних та економічних послугах. Шляхом взаємодії з інши-
ми за різних обставин люди дізнаються про такі проблеми, а також про особисту 
спроможність сприяти підвищенню якості власного життя за місцем проживан-
ня. Інституційна перешкода — це також той випадок, коли люди не знають про 
організації, соціальні групи та об’єднання, що існують в межах громад, через що 
функції та послуги, які ці групи виконують для місцевих жителів, залишаються 
невикористаними. 

Взаємодія на місцевому рівні представляє собою процес, який слід моти-
вувати. Існує низка умов, які можуть сприяти соціальній взаємодії. Серед них: 
розмір домогосподарства, статус зайнятості, рівень освіти та тривалість життя. Із 
зростанням кожного з цих показників виникає тенденція до посилення взаємодії 
з іншими членами громади. 

Соціальна взаємодія також пожвавлюється завдяки участі в соціальних ін-
ститутах — організаціях,  групах та добровільних об’єднаннях, утворених в межах 
громади. До складу соціальних інститутів входять культурні, освітні, релігійні, 
спортивні групи, місцеві органи влади та ряд інших об’єднань людей. Через такі 
інститути на базі громад можливо реалізувати низку прикладних зусиль задля 

4 Wilkinson K. The Community in Rural America. — New York, NY : Greenwood Press. Suggested Reading. — 
1991.

Взаємодія:  
поняття та 
механізми
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пожвавлення та сприяння розвитку громади. Як приклад можна назвати органі-
зації та клуби з розвинутими формальними зв’язками, які пройшли становлен-
ня шляхом формування каналів комунікацій, спільного членства та спільного 
спонсорування заходів розвитку. Важливо для формування взаємодії постійно 
запрошувати членів інших організацій на зустрічі індивідуальних груп, розвивати 
органи саморозвитку громади, до складу яких входять представники з багатьох 
груп, а також призначати представників місцевих груп в усі головні органи само-
врядування з розвитку, управління тощо.

Важливим у стимулюванні взаємодії є зусилля, які можуть прийняти форму 
збільшення та розширення місць взаємодії. До таких місць можуть належати 
центри громади, які відкриті для всіх її членів, а також пропаганда культурних 
подій, місцевих спортивних заходів, пікніків та релігійних свят. Ці місця відкриті 
для всієї громади, об’єднують  різних індивідуумів у певних соціальних умовах, 
роблять внесок у місцеву культуру та ідентичність, а також створюють умови для 
обізнаності в багатьох проблемах.

Зусилля, спрямовані на поширення, заохочення та підтримку взаємодії на 
місцевому рівні, повинні бути пріоритетними та активно просуватись як на рівні 
громади, так і на рівні формування політики сільського розвитку національного 
рівня. Взаємодія громади — єдина найважливіша складова у розвитку обізнано-
сті, виявленні можливостей для позитивного сприяння та активізації дій на рівні 
громади. 

Механізм взаємодії залежить від співпраці у неформальних структурах ло-
кальних форм влади. Усвідомлення неформальних структур локальних форм 
влади надзвичайно важливе для виявлення членів громад, які виступають як 
лідери і можуть активно братися за реалізацію заходів місцевого розвитку. Щоб 
покласти початок цьому процесу необхідно ідентифікувати форми локальної 
влади, які можуть існувати в межах громади. Досліджуючи форми влади та їхню 
роль у формуванні розвитку громад, необхідно визначити умови, в яких владою 
можна управляти, і час від часу — монополізувати. Оцінюючи локальні форми 
влади, необхідно брати до уваги програму дій тих, хто володіє ними або шукає ці 
форми влади. В таких випадках влада може користуватись попитом для досягнен-
ня особистого успіху або для вирішення масштабніших завдань, які приносять 
користь громаді. Така мотивація дає змогу виявити розподіл локальної влади та 
можливу реакцію громади на її монополізацію. 

Для  рівня сільських громад можна виділити такі форми відносин влади: 
погроза, авторитет, маніпуляція та сила. Вони є головними у  розумінні динаміки 
влади у процесі прийняття рішень на локальному рівні. Хоча більшість уявлень 
про владу фокусуються на правлячій еліті та певних групах, реальна влада існує 
також у окремої особи — лідера громади. Влада лідера та скоординована ним 
влада груп осіб може бути усвідомлена та використана у пришвидшенні змін у 
громаді. Існування сильних місцевих лідерів та організованої здатності селян до 
колективних дій формує їх як громаду.

Лідерство у сільській громаді зумовлене її самоорганізацією. Функція ліде-
ра — консолідувати людей, не примушуючи їх до певних дій. Лідер громади пови-
нен досягти такого рівня соціальної взаємодії між селянами, щоб вони усвідомили 
спільні проблеми, визнали важливість спільних зусиль з їх розв'язання через 
самоорганізацію. Як свідчить вітчизняний досвід, на початку група ентузіастів 
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на чолі з лідером започатковують консолідацію селян у громаду. Обов'язкова 
умова — якомога повніше залучення їх до ідентифікації та вирішення спільних 
проблем, урахування всіх існуючих думок та активів. Завдання лідера — конвер-
тувати конфліктний потенціал усередині громади у консолідовані дії.

Якщо влада та лідерство визнаються впливовими неформальними інститута-
ми в громадах, місцева культура рідко розглядається як неформальний інститут, 
який відіграє суттєву роль у локальному розвитку. Такі недооцінки свідчать про 
втрату потенційно важливого латентного аспекту процесу розвитку. Культура 
громади значною мірою сприяє виникненню дискусії та створює підґрунття для 
спільної дії. Культура громади також забезпечує унікальні варіанти для локального 
економічного та іншого розвитку. Місцеве розуміння та інтерпретація історії гро-
мади відображає події, що відбулися в минулому, та частково впливає на потреби, 
відношення та інтереси сьогодення. Більш ефективні та успішні зусилля з розвитку 
громад можуть бути досягнуті, якщо приділити увагу та включити до складу активів 
громади унікальні культурні цінності, традиції та інші відповідні надбання.

Місцева культура надає сільським громадам та жителям відчуття індивіду-
альності та ідентичності. Ця ідентичність сприяє розумінню тих традицій та цін-
ностей, які можуть відігравати центральну роль для визначення планів дій щодо 
покращення добробуту громади. Культура сприяє створенню відчуття місцевої 
солідарності. Відданість жителів місцевим цінностям, незалежно від економічних 
чи політичних умов життя, може бути ключовим інструментом у формуванні ефек-
тивних варіантів розвитку та місцевих дій. Таку відданість, засновану на культурі 
та спільній ідентичності, можна розглядати як потенційно важливий інструмент 
підтримки місцевого управління, розвитку та зусиль у соціальному покращенні 
згуртованості громади.

З іншого боку, зусилля у напрямі розвитку громади, які зосереджені на куль-
турі, є механізмом поєднання активності місцевих жителів з процесом розвитку. 
Завдяки таким зусиллям місцеві жителі можуть сприяти розвитку, який зберігає 
та просуває їхню культуру. Це особливо важливо для зусиль, які направлені на 
місцеве залучення, волонтерську діяльність та громадські дії. 

Місцеву культуру можна розглядати як матеріальну складову процесу роз-
витку громади, зокрема як зусилля, які можуть допомогти популяризувати місцеву 
ідентичність, регіональні звичаї, обряди тощо. Тобто зусилля можуть бути зосере-
джені на збереженні чи популяризації культури, але також можуть використати 
культуру для мобілізації місцевого населення. Приклади збереження культури чи 
зусиль, які зосереджені лише на культурі, можна побачити у розвитку сільсько-
го туризму та заходах з охорони природи. Це може бути також відновлення сіл, 
архітектурної спадщини території (реконструкція історичних місць, архітектурих 
пам’яток для того, щоб вони могли слугувати туристичними центрами), куль-
турних місць (місцеві культурно-історичні центри, традиційні культурні заходи), 
традиційних ремесел і художнього мистецтва (розвиток промисловості та зайня-
тості, що базується на виробництві сувенірної продукції, яка символізує місцеву 
культуру) та розповсюдження розважальної культури (організація культурних 
подій, фестивалів, постійних виставок). Важливими також є екологічні аспекти 
культури, коли традиційне використання природних ресурсів чи подій символізує 
місцеві культурні прив’язки до екологічних процесів (ярмарки, фестивалі врожаїв, 
дні поля, демонстрація традиційного  сільськогосподарського виробництва).
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Такі зусилля слугують основою для розвитку, але також для підтримання 
культурних традицій та селянського укладу життя. Більше того, такі форми роз-
витку підкреслюють важливість сільських культур та визначають їхню роль у 
залученні більш широкого кола селян до сільського співтовариства; через та-
кий розвиток громадська та культурна самобутність, колективна ідентичність 
посилюються. Така взаємодія може призвести до покращення стану громади та 
її соціального добробуту.

Запитання для самоперевірки

Які наслідки зумовлює відсутність і які результати забезпечує наявність   
взаємодії між членами громади?

Що стимулює посилення процесу взаємодії?

Що таке лідерство і якими є функції лідера в громаді?

Чим визначається важлива роль місцевої культури в локальному роз-
витку?
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Ступінь залучення  
та типи участі

1.	Ступінь	залучення
Існують різні ступені участі (залученості) населення у процеси сільського 

розвитку, починаючи від простих консультацій щодо спільно прийнятих рішень 
до самостійного управління програмою/проектом зацікавленими сторонами. 
Високий ступінь залучення сільського населення до програм розвитку сільських 
територій означає, що саме населення знаходиться в центрі процесу розробки 
та реалізації програм, і що вони завжди можуть щось коригувати відповідно до 
власних потреб.

Залежно від характеру діяльності населення у процесі прийняття рішень 
виділяють такі ступеня участі:

Інформування. Участь як процес отримання інформації є основою всіх 
інших рівнів участі, і може бути використаний сам по собі за певних обставин. 
Люди беруть участь тоді, коли їх просто інформують про те, що станеться чи вже 
сталося. Це одностороннє надання інформації адміністрацією або менеджерами 
програм, які не дослухаються думки людей. Інформація, якою діляться, належить 
лише зовнішнім експертам.

Участь за допомогою надання інформації дозволяє населенню брати участь, 
відповідаючи на запитання, сформульовані інтерв'юерами та менеджерами з 
використанням анкетування або інших аналогічних методів. Люди не мають 
можливості впливати на процес, оскільки результати досліджень не є спільними 
і на точність не перевіряються.

Консультування. Населення залучається до розвитку при отриманні кон-
сультації і зовнішні експерти вислуховують їх думки. Зовнішні експерти вияв-
ляють проблеми та визначають рішення, які можуть бути скориговані з ураху-
ванням відповідей населення. Такий консультаційний процес не надає жодного 
привілею населенню в прийнятті рішень і консультанти не зобов'язані врахову-
вати думки людей.

Спільне планування. Люди беруть участь у процесі спільного аналізу си-
туації, що склалася, що приводить до розробки планів реалізації та створенню 
нових груп зацікавлених осіб чи зміцненню вже існуючих. Цей метод заснований 
на міждисциплінарній методології, яка прагне враховувати різні точки зору та 
використовувати систематичний та структурований процес навчання. Ці групи 
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Виділяють такі типи участі
Пасивна участь Населенню доводиться інформація про те, що сталося чи 

що станеться. Підхід «зверху-вниз», інформація належить 
зовнішнім експертам, фахівцям, менеджерам.

Участь 
у наданні 
інформації

Населення відповідає на запитання, які ставлять зовнішні 
експерти, які використовують різні методи опитування. 
Населення не може впливати на дослідження.

беруть під контроль місцеві рішення, щоб люди були зацікавлені у збереженні 
існуючої структури та практики управління.

Прийняття рішень. Якщо досягнутий консенсус колективної думки, це озна-
чає початок спільної відповідальності за результати, які можуть бути отримані у 
майбутньому при реалізації розробленої спільно програми процесів.

Розширення прав та можливостей (повноваження). Люди беруть участь у 
спільному аналізі, що призводить до розробки планів реалізації та створенню нових 
місцевих груп чи зміцненню вже існуючих. Люди беруть участь шляхом здійснення 
ініціатив, незалежних від зовнішніх установ для того, щоб змінювати системи. 

ІНФОРМУ-
ВАННЯ

КОНСУЛЬТУ-
ВАННЯ

СПІЛЬНЕ  
ПЛАНУВАННЯ

ПРИЙНЯТТЯ  
РІШЕНЬ

ПОВНОВА-
ЖЕННЯ

• Одностороннє на-
дання інформації адмі-
ністрацією або мене-
джерами програм, які 
не дослухаються думки 
людей. 
• Інформація, якою ді-
ляться, належить лише 
зовнішнім експертам.

• Населення залучається до розвитку 
при отриманні консультації і зовніш-
ні експерти вислуховують їх думки. 
• Зовнішні експерти виявляють про-
блеми та визначають рішення, які 
можуть бути скориговані з урахуван-
ням відповідей населення. 

• Спільний аналіз, що призво-
дить до розробки планів реаліза-
ції та створенню нових місцевих 
груп чи зміцненню вже існуючих. 
• Здійснення ініціатив, незалеж-
них від зовнішніх установ для 
того, щоб змінювати системи.

• Досягнення консенсус колектив-
ної думки.
• Початок спільної відповідаль-
ності за результати, які можуть 
бути отримані у майбутньому при 
реалізації розробленої спільно 
програми процесів.

• Процес спільного ана-
лізу ситуації, що склалася.
• Розробки планів реалі-
зації та створення нових 
груп зацікавлених осіб 
чи зміцнення вже існу-
ючих.
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Участь через 
консультування

Консультування населення зовнішніми експертами та 
з’ясування їх думок. Експерти виявляють проблеми та 
пропонують шляхи їх вирішення. Населення реально не 
залучено до процесу ухвалення рішення.

Участь через 
матеріальне 
стимулювання

Забезпечення ресурсами, наприклад, працею. Невели-
кий стимул для участі після закінчення матеріального 
стимулювання.

Функціональна 
участь

Формування груп населення на вирішення певних за-
вдань. Зазвичай після реалізації великих проектів, тому 
спочатку формуються під зовнішнім впливом, але можуть 
стати самоорганізованими, незалежними. Участь як ор-
ганізація.

Інтерактивна 
участь

Від спільного аналізу до спільних процесів. Можливе 
створення нових місцевих інститутів (груп, організацій) 
або підвищення впливу існуючих.

Самомобілізація Населення уповноважено приймати рішення незалежно 
від зовнішніх інститутів. Залежно від цілей можуть або 
не можуть впливати на нерівний розподіл благ та влади.

2.	Ключові	принципи	застосування	
методів	та	засобів	залучення	сільського	
населення

Процеси залучення населення повинні приводити до дис-
кусій про бажані зміни в існуючих умовах та, отже, змін у 
сприйнятті ситуації учасниками та їхньої готовності до дії. 
Спільний аналіз та діалог допомагають визначити необ-
хідні зміни та прагнути мотивувати людей на їх реалізацію.

1. 
Спонукання до дій  

та обговорення 
змін. 

2. 
Повторність дій та  
поетапний аналіз.

Участь — процес, що повторюється, який має продовжу-
ватися протягом усього процесу планування. Рішення 
(угоди) мають переглядатися, періодично перевірятися 
на достовірність та коригуватися з урахуванням змін, які 
можуть виникнути в умовах (ситуаціях, потребах) за цей 
час. Мається на увазі, що за аналітичними процесами 
має йти поетапна процедура. Це означає, що спочатку 
потрібно зосередитися на збиранні загальної інформації, 
потім — на конкретних темах і, нарешті, — на детально-
му аналізі місцевих проблем, потреб і можливостей. Крім 
того, необхідно постійно перевіряти свої висновки, щоб 
визначити, у якому напрямку діяти далі.
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Як тільки різні точки зору прийняті до уваги, результати 
аналізу дозволять отримати повнішу та точнішу картину 
ситуації. Під час обговорення необхідно змішувати думки 
членів команди, використовувані інструменти та методи, 
а заразом і всі джерела інформації. Склад групи: представ-
ники різних сфер діяльності, статей, з різним походженням 
та навичками, внутрішні та зовнішні учасники.

Засоби та техніка проведення: інтерв'ю; складання 
карт, діаграм, рейтингів; спостереження; обговорення; 
використання вторинних даних.

Джерела інформації, групи інтересів: жінки та чолові-
ки, люди похилого віку та молодь, різні соціально-еконо-
мічні групи, представники різних професій.

Не існує ні рецепту, ні плану того, як сприяти процесу 
участі. Методи та засоби не повинні використовуватися 
механічно, але вони повинні бути придатними для обгово-
рення та відповідати специфіці проекту так, щоб питання 
чи тема були обговорені. Вибір конкретного інструменту 
залежить від особливостей місцевої спільноти, поселення, 
групи. Для того, щоб визначити, що є «адекватним», орга-
нізатори повинні запитати себе: «Яка інформація потрібна, 
для яких цілей, і скільки інформації потрібно людям для 
їхнього аналізу?»

Групові семінари та інші колективні заходи найкраще про-
водити для міждисциплінарних груп, оскільки складність у 
більшості випадків можна розкрити лише через груповий 
аналіз у вигляді взаємодії.

Карти, схеми та інші графічні форми візуалізації сприя-
ють узгодженому прийняттю рішень, оскільки всі жителі 
можуть безпосередньо висловлювати свою думку за до-
помогою графіка, схеми або будь-яких інших візуальних 
засобів. Завдяки візуалізації учасники мають можливість 
легше вести дискусії, особливо там, де беруть участь люди 
з низьким рівнем освіченості, а також ті, хто приєднується 
до обговорення пізніше за інших. 

Організатори/координатори процесу участі повинні бути 
надзвичайно обережними та постійно аналізувати свою 
власну упередженість. Це означає постійно відображати 
події, які вони відчувають,  сприймають, фактично почули 
та побачили.

3. 
Узагальнення  
точок зору та  

напрямів.

4.  
Гнучкість  

у застосуванні  
інструментів  

та вибір ступеня  
точності.

5. 
Групове навчання. 

6. 
Інфографіка. 

7. 
Самокритична  

обізнаність. 
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Візуалізація 
як інструмент 
залученності

Май бутнє сільських громад зале-
жить від усвідомлення того, що 
коли місцеві мешканці нехтують ак-
тивною візуалізацією майбутнього 
громади, як спільності людей, інші 
суспільні групи, представники біз-
несових кіл чи урядових структур 
будуть визначати це за них.

Візуалізація — це процес формування майбутньо-
го громади, яке місцеві мешканці самі собі пла-
нують, а також розробка реальних заходів для 

досягнення ними запланованого. Шляхом залучення 
громадськості громади визначають свої цілі, основні 
цінності і бачення майбутнього, які потім трансфор-
муються у здійсненні реально поставлених завдань та 
планів дій. Візуалізація створює механізми регулюван-
ня майбутнього громад переважною більшістю її чле-
нів. Група окремих представників громади, можливо, 
зможе прийняти рішення щодо майбутнього громади 
без залучення широкого загалу її членів. Однак це рі-
шення, швидше всього, буде задовольняти інтереси 
окремих груп, а не громади, як такої.

Візуалізація фокусується більше на можливостях 
громади, ніж на її проблемах. Візуалізація — це ба-
жане майбутнє,  яке дещо ідеалізоване і, на перший 
погляд, не повністю можливе до реалізації. Проте 
офіційний розгляд цього майбутнього служить визна-
ченню того, що спільноти фактично мають зробити у 
напрямі самодостатності. 

Планування май-
бутнього громади через 
залучення людей може 
бути складною, витрат-
ною в часі, фінансах та 
інших ресурсах роботою. 
Члени сільських громад 
часто більше стурбовані 
повсякденними пробле-
мами, ніж роздумами про 
бачення їхнього майбут-
нього як громади. Місце-

Візуалізація

Залучення 
громадскості

Визначення 
ЦІЛЕЙ

ОСНОВНИХ 
ЦІННОСТЕЙ 

БАЧЕННЯ 
МАЙБУТНЬОГО

Постановка 
ЗАВДАНЬ  

ТА ПЛАНІВ ДІЙ
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ві мешканці хочуть нормальних шкільних приміщень для своїх дітей, гідну роботу 
для себе, забезпечення водопроводом, чистоту вулиць та місць, де вони прожи-
вають і працюють тощо. Проте без стратегічного бачення спільного майбутнього 
громади обмежують свої можливості у вирішенні цих повсякденних проблем. 

Візуалізація сприяє розвитку бачення громади як єдиного цілого, веде людей 
від процесу постановки конкретних цілей та розроблення плану дій до досягнення 
цих цілей. Процес візуалізації може бути настільки продуманим, що може ство-
рюватися власний перебіг подій у згуртуванні громади. Громада може збирати 
спеціальні збори або серію зборів з розвитку бачення перспективи. Первинний 
результат подібного заходу може бути путівником для наступного планування. 
На практиці застосовується два варіанти проведення візуалізації: громада може 
використовувати той чи інший варіант, що залежатиме від кількості часу, ресурсів 
і реакції громади на процес візуалізації і планування.

Перший варіант — короткострокова візуалізація триває протягом дводенно-
го робочого семінару, на якому відпрацьовується громадське бачення, на основі 
результатів формується певний план дій. Варіанти короткострокового бачення 
найбільш широко використовуються на початкових етапах у громадах, які залу-
чені до візуалізації. До цієї роботи слід залучати посередників (методистів), які 
допомагають громадам розвивати їх бачення і план дій. Зазвичай на цьому етапі 
короткострокової візуалізації участь посередника не дуже значна, наприклад, по-
требує проведення ще одного додаткового загального робочого семінару через 
3–6 місяців для оцінки прогресу в розробці плану дій.

Формування координаційної ради і початок планування, пояснення 
складових процесу візуалізації

Координаційний комітет підтримує процес підготовки генерально-
го спільного бачення ключових сфер

На робочий семінар збираються групи за ключовими сферами 
і зустрічаються для визначення плану дій

Групи за ключовими сферами повинні визначати цілі 
і стратегії, що базуються на спільному баченні

Групи за ключовими сферами повинні підготовува-
ти план дій, що базується на погоджених стратегіях 
і планах

Реалізація плану дій

Координаційна рада планує зустріч для 
перегляду діяльності і завершення збору 
даних і розробок, які потребують запрова-
дження у наступному році

Початок1

Моніторинг, оцінка і перегляд7

Впровадження6

Розробка плану дій5

Ціль і стратегія  
розвитку4

Створення груп  
за ключевою схемою3

Робочий  
семінар2

Етапи короткострокової візуалізації
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Розроблення планів дій

Другий варіант — довгострокова візуалізація починається одночасно з 
процесом визначення громадського бачення, але встановлює основні шляхи 
вирішення проблем після стадії розробки бачення і плану дій для кожної стра-
тегічної сфери (такої як забезпечення житлом, використання землі, освіта, роз-
виток людських ресурсів тощо). Наголос на головних сферах робить цей варіант 
візуалізації унікальним. 

Другий варіант може тривати довше, ніж короткострокова версія, тому що го-
ловні шляхи вирішення проблем потребують даних щодо ситуації на мвсцях і мож-
ливо адаптації визначених стратегій відповідно до умов. Довгострокова візуалізація 
вимагає значної підтримки від місцевого населення і постійної участі методистів.

Формується координаційний комітет і починає підготовку першого 
робочого семінару

Координаційний комітет підтримує процес підготовки генерально-
го спільного бачення ключових сфер розвитку громади

На семінарі узагальнюють основні шляхи вирішення проблем 
в ключових сферах і приступають до розроблення плану дій

За кожним напрямом вирішення проблем збирається ро-
бочий семінар для підтримки процесу підготовки спільно-
го бачення ключових сфер і визначення ключових підсфер 

Перегляд основних планів, загальних і часткових 
положень

За кожним напрямом збираються та аналізують-
ся дані і готуються стратегії. За головнішими на-
прямами оцінюються дані і стратегії відповідно 
до загальної візуалізації і за ключовими сферами 

Цілі основних напрямів і стратегій базують-
ся на наявних даних і спільному баченні

Координаційний комітет планує розши-
рений робочий семінар для презентації 
бачення загальних і ключових сфер, а 
також чітких стратегій

За кожним напрямом готуються 
плани дій, що базуються на узго-
джених стратегіях та цілях

Реалізація плану дій

Координаціний комітет планує 
зустріч для огляду діяльності і 
впорядкованих даних, і діяль-
ності, яка буде здійснювати у 
наступному році.

Початок1

Мета і стратегія розвитку7

 Збір і аналіз даних6

Перегляд планів  
та/або програм5

Робочий комітет з візуа
лізації ключових сфер4

Визначення шляхів  
вирішення проблеми3

Робочий  
семінар2

Зворотній зв’язок з громадою8

9

 Впровадження10

Моніторинг, оцінка і перегляд11

Етапи довгострокової візуалізації



26 Згуртування громад на сільських територіях

Запитання для самоперевірки

Які є форми (ступені) залучення населення до процесів сільського роз-
витку?

Як узагальнено можна охарактеризувати дотримання ключових прин-
ципів залучення населення до процесів прийняття рішень з питань 
сільського розвитку?
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Процес саморозвитку громад формується через застосування спеціального 
механізму, основні інструменти якого використовуються для вивчення роз-
витку лідерства на селі. Прогрес у вирішенні сільських проблем супроводжу-

ється розвитком лідерства та проходженням громади через 5 етапів саморозвитку.

Модель 
саморозвитку 
сільської громади  

I  
етап

II  
етап

III 
етап

IV 
етап

• Родини об’єднуються і 
співпрацюють над конкрет-
ними проектами, що стосу-
ються громади.
• Проекти, які реалізовані 
на основі вирішення сього-
денних проблем села, без 
всеохоплюючого сприйнят-
тя єдиного цілого з територі-
альною громадою.
• Зовнішні консультанти 
виступають у ролі наставни-
ків та помічників.

• Навчені селяни можуть 
виявити потреби грома-
ди, організуватись для їх 
задоволення та забезпечи-
ти ресурси, необхідні для 
прийняття раціо нальних 
рішень. 
• Використовуються 
механізми моніторингу, які 
дозволяють постійно відсте-
жувати і вимірювати рівень 
саморозвитку громади її 
членами.

V  
етап

• Усвідомлення та розуміння 
організації села як спільноти.

• Початок саморозвитку села. 
• Спільнота громади використовує всі ос-
новні механізми, необхідні для покращення. 
• Із мінімальним втручанням зовнішніх 
консультантів селяни оцінюють кроки, які 
необхідні для просування вперед як громади 
та більш офіційно взаємопов’язані із значні-
шими соціальними та урядовими системами 
навколо них. 
• Зростання трансформує село у впевнену 
у власних силах громаду.

• Спільнота сільської громади самостійно 
намагається задіяти механізми управління 
розвитком села. 
• Зовнішні консультанти пропонують під-
тримку та наставництво селянам, які беруть 
управління процесом розвитку на себе. 
• Цей етап завершується, коли селяни 
проявляють здатність до самоорганізації та 
можуть діяти як згуртоване ціле.
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І етап: усвідомлення та розуміння організації села як спільноти. Це усвідом-
лення переводить громаду на наступний рівень саморозвитку, оскільки сільські 
мешканці, які проживають в одному селі — це ще не громада; вони, зазвичай, 
не відчувають єдності: будь-які покращення стосуються лише окремих родин, а 
не всієї громади. 

ІІ етап: родини об’єднуються і співпрацюють над конкретними проектами, 
що стосуються громади; навчаються, об’єднуючись та діючи разом. Другий етап 
характеризується проектами, які реалізовані на основі вирішення сьогоденних 
проблем села, без всеохоплюючого сприйняття єдиного цілого з територіальною 
громадою. Зовнішні консультанти при цьому виступають у ролі наставників та 
помічників, допомагаючи мешканцям виявити власні пріоритети, можливості та 
сукупний потенціал. 

ІІІ етап: Спільнота сільської громади самостійно намагається задіяти механіз-
ми управління розвитком села. Зовнішні консультанти поступово відмовляються 
від лідерських ролей, пропонуючи підтримку та наставництво селянам, які беруть 
управління процесом розвитку на себе. Протягом певного періоду персонал ко-
манди консультантів працює з громадою в рамках кількох проектів, кожного разу 
проходячи п’ять етапів моделі. Цей етап завершується, коли селяни проявляють 
здатність до самоорганізації та можуть діяти як згуртоване ціле, надаючи пріо-
ритети власним цілям та стабільно реалізовуючи проекти на колективне благо 
всієї громади.

ІV етап: початок саморозвитку села. Спільнота громади використовує всі 
основні механізми, необхідні для покращення. Із мінімальним втручанням зов-
нішніх консультантів селяни оцінюють кроки, які необхідні для просування впе-
ред як громади та більш офіційно взаємопов’язані із значнішими соціальними та 
урядовими системами навколо них. Зростання на цьому етапі трансформує село 
у впевнену у власних силах громаду, яка має для цього необхідні повноваження.

V етап: навчені селяни можуть виявити потреби громади, організуватись для 
їх задоволення та забезпечити ресурси, необхідні для прийняття раціональних 
рішень. Використовуються механізми моніторингу, які дозволяють постійно від-
стежувати і вимірювати рівень саморозвитку громади її членами.

Модель саморозвитку сільської громади — це циклічний процес, який вклю-
чає п’ять етапів.  Засвоївши їх сільські сільноти можуть їх використовувати в 
якості рушійної сили змін та досягнення тривалого прогресу, який поступово 
охоплюватиме всю громаду. Починаючи з етапів самооцінки та організації, мо-
дель веде селян через планування дій та реалізацію проекту до структурованої 
оцінки та відзначення успішно виконаної роботи. Впровадження моделі в межах 
певної території (окремого села) веде селян до співпраці з іншими поселеннями 
у складі територіальної громади чи між територіальними громадами, об’єднуючи 
їх зусилля у спільне управління та економічний розвиток сільської місцевості.     

Запитання для самоперевірки

Якими є умови самоорганізації громади?

Сутність та етапи саморозвитку громади?
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Вітчизняна практика свідчить, що запроваджувані підходи до сільського 
розвитку (включаючи ініціативи донорських проектів) лише частково під-
тримують громадську участь та згуртування сільських спільнот. Труднощі, 

які мають сільські громади в організації та досягненні результатів, були б краще 
вирішені на основі розширеного усвідомлення ключових рушійних сил сільського 
розвитку. У цьому контексті можна окреслити основні напрями удосконалення 
сільського розвитку на базі згуртування громад:

На шляху 
удосконалення

Роль державної підтримки сільського розвитку, у кращому 
випадку, зводиться до підтримки надання послуг у сіль-
ській місцевості. Дійсно, визначення потреб сільської міс-
цевості, надання послуг для їх задоволення, а також розбу-
дова інфраструктури є важливими функціями відповідних 
державних, комунальних і приватних структур. Громади 
повинні забезпечуватися високоякісними послугами, од-
нак, надання послуг являє собою лише частковий підхід. 
Як було доведено вище, розвиток громади залежить від 
перегляду власних можливостей, мотивації, організації, 
місцевого лідерства та стимулюючих факторів. Надання 

послуг для задоволення потреб по-
кращує проживання в умовах бідності 
і не сприяє допомозі селянам у пере-
осмисленні сільських проблем, у мож-
ливостях зробити виклик поглядам та 
сприйняттю села як депресивного і 
безперспективного для проживання 
й занятості. 

Фактично, надання послуг саме 
по собі може посилити залежність села 
від бюджетних можливостей, концен-
трувати увагу громади на негараздах 
і безвиході та необхідності, у зв’язку з 
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лення потреб покращує про-
живання в умовах бідності і 
не сприяє допомозі селянам у 
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перспективного для проживан-
ня й занятості. 
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цим, передати владу за своє майбутнє зовнішнім «поста-
чальникам послуг». Програми дій щодо розвитку громад 
мають орієнтуватися не лише на надання послуг та дер-
жавну підтримку, а й на залучення громад до справжнього 
співробітництва, допомагаючи їм «переосмислити» оче-
видні проблеми, розібратися, як вони можуть використати 
наявні знання, локальні ресурси та виявити вмотивованих 
місцевих громадян.

Довгострокове планування є основою діяльності громад 
для підтримки функціонування життєздатної економіки, 
навколишнього середовища та соціальної стабільності; 
встановлення пріоритетів для розвитку через планування 
є також важливим. Тим не менше, у вітчизняних умовах 
планування та встановлення пріоритетів підміняє необ-
хідність реальних дій від самих членів громад. Урядові 
програми сільського розвитку переоцінюють пріоритети 
та потреби села, замість того, щоб зосередитися на діях 
щодо вирішення проблеми, навіть якщо ця проблема не 
є значним пріоритетом у контексті загального плану.

Ідентифікація можливостей залучення людей у діяль-
ність, навіть з виконання незначних пріоритетів, необ-
хідна для того, щоб почати дію та організувати громаду. 
Від моменту залучення членів громади до конкретних дій 
довіра та мережі починають зростати, створюючи умови 
для того, щоб громада починала діяти у напрямі реалі-
зації більш важливих пріоритетів. Такий підхід можливо 
застосувати у відносно невеликій групі однодумців, що 
мають свої власні інтереси, як наприклад, спільна діяль-
ність у формуванні консолідованих партій виробленої 
продукції, яка дає швидкі переваги від колективної участі.

В той час коли існує певне державне фінансування, хоча й 
обмежене, програм розвитку сільських територій, незна-
чна частина сільських громад можуть отримати доступ до 
цих коштів. Сільським громадам важко, а то й неможливо, 
дізнаватися про те, що саме є доступним, що підходить їм 
найкраще, зрозуміти інформацію, яка часто подається в 
формі, яка не зрозуміла для селян або не відповідає їхнім 
потребам. Зберігається інституційна вертикаль, вибуду-
вана у часи планово-директивного господарювання, яка 
практично обмежує доступ локального рівня до вибору 
варіантів і пріоритетів бюджетування послуг.

Ініціативи з розвитку громад безсумнівно потребу-
ють забезпечення інформацією та послугами. Однак ця 
діяльність вимагає значно більшого, ніж розповсюдження 
«зверху» інформації про послуги. Слід мати на локальному 
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рівні штатного інституційного організатора, який повинен 
на постійній основі співробітничати з сільськими спіль-
нотами, щоб допомогти їм отримати відчуття громади і 
силу колективних дій. Це означає проведення тренінгів, 
індивідуальної роботи з групами в сільських округах, ви-
будовування мереж доступу до правильної інформації та 
покращення їхніх можливостей в управлінні широким 
колом доступних послуг.

Сільські спільноти також повинні мати доступ до со-
ціальних мереж та ключових осіб, яким довіряють селяни, 
з досвідом реалізації проектів сільського розвитку. Доступ 
до ключових осіб та мереж дозволяє громадам отримува-
ти нові ідеї, створювати атмосферу довіри та прискорюва-
ти місцеві ініціативи.

Програми сільського розвитку повинні бути не уніфіко-
ваними, а орієнтованими на специфічні проблеми гро-
мад, що вимагає створення інституційної структури коор-
динування зусиль у цьому напрямі. Така коорди наційна 
структура буде більш ефективною в межах неформальних 
мереж сільського розвитку, які мають функціонувати на 
регіональному рівні. 

Вітчизняний досвід показує, що відмова від уніфікова-
них підходів на користь локальних ініціатив призводить до 
побудови особистісних відносин щодо спільних проблем, 
які перемагають формальні інституційні обмеження. Сіль-
ські громади, які успішно реалізували проекти технічної 
допомоги і вийшли на рівень саморозвитку, ініціювали 
неформальну мережу регіонального розвитку, яка посилює 
комунікацію та спільну роботу між окремими посадовими 
особами, лідерами громад та організаціями на базі громад.

Розвиток окремої сільської спільноти відбувається в 
межах «системи громад»: на рівні області, району, тери-
торіальної громади, зовнішніх (у тому числі донорських) 
та внутрішніх організацій, окремих сільських мешканців. 
Кожен з цих суб’єктів приймає рішення та діє під впливом 
один одного через динамічний набір взаємозв’язків. Та-
ким чином політичні заходи у сфері сільського розвитку 
мають не лише стимулювати локальні ініціативи, а й спри-
яти розвиткові цілої «системи» таких ініціатив. 

Значна частина селян незадоволена наслідками аграр-
них трансформацій, руйнуванням сільської інфраструк-
тури, погіршенням доступу до послуг (освітніх, в охороні 
здоров’я, транспортному забезпеченні тощо), занепадом 
культурного життя громад та недостатньою увагою уряду 
до їх проблем. Багато селян відчувають, що їхні життєві 
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умови погіршуються, а шанси їх покращення у сільській 
місцевості зникають. Шукаючи причини занепаду свого 
села, вони часто знаходять їх у зовнішніх силах.

Такий емоційний настрій є зрозумілою та природ-
ною реакцію на зміни на багатьох сільських територіях, 
які відбулися останнім часом. Емоційні реакції на зміни у 
сільських спільнотах характеризуються звинуваченнями 
уряду та самовиправдовуванням. Це означає, що таке 
розуміння власних проблем представляє складність в 
організації колективних дій та ініціативах розвитку гро-
мади, які базуються на співпраці, соціальних інноваціях 
та самодопомозі. Програми сільського розвитку мають 
враховувати ці настрої та працювати з людьми, почавши 
з нейтралізації злоби, зневіри та цинізму.

Громадський ентузіазм та мотивація є «активаторами» 
сільського розвитку. Емоції та позитивне сприйняття по-
силюють колективні дії такою ж мірою, як організація, 
ресурси чи лідерство. Рівень мотивації, ентузіазму та по-
зитивного погляду на майбутнє підкріплює зусилля гро-
мади, яка от римує від цього суттєві переваги. Зусилля для 
розвитку громади повинні не лише сприяти відтворенню 
інженерної чи соціальної інфраструктури громади, а й 
формувати позитивний емоційний стан людей та їх захо-
пленість покращенням громади.

Сила усталених в українському суспільстві підходів до 
проблем сільського розвитку, на жаль, є такою, що захо-
плення та ентузіазм розглядаються як побічний продукт 
надання послуг і не визнається їх важливість як «рушійних 
сил» згуртування громад. Більш широка програма розвит-
ку потребує визнання та сприяння ентузіастам у громадах, 
кращого розуміння авторитету ентузіазму та мотивації та 
більш відкритого культивування позитивних емоцій як 
реального активу розвитку громади.

Процес розвитку громади базується на спільних цінностях 
її членів. Хоча цінності лежать в основі поведінки, вони 
рідко відкрито виражені. З одного боку, цінності відобра-
жають розуміння місцевим населенням власних активів 
та можливостей, а з іншого боку, цінність має здатність 
заохотити місцеву дію.

Для членів громади важко досягти згоди щодо набору 
цінностей, які могли б укріпити майбутнє громади, та від-
носно того, як ці цінності можуть бути використані, адже 
люди володіють різними цінностями, що ґрунтуються на 
їхньому власному досвіді та кваліфікації. Виявлення та уз-
годження цінностей попереджає виникнення конфліктів 
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та формує владу громади. Часто успішними є ті громади, 
які не обов’язково мають найкращий доступ до ресурсів 
чи знань. Успіх громади у тому, що її члени досягли згоди, 
примирення у процесі управління конфліктом в системі 
спільних цінностей. 

Визначення цінностей громад впливає на визначен-
ня пріоритетів їх розвитку. Наприклад, стан навколишньо-
го середовища, якість інфраструктури, важливість освіти 
чи охорони здоров’я отримують різні пріоритети у грома-
дах залежно від того, як місцеві люди цінують їх. Як свід-
чить досвід, залучення інвесторів (агрохолдингів) не може 
розглядатися у деяких громадах як хороший потенціал для 
розвитку. Однак цінності громади швидко змінюються. 
Такі процеси, як глобалізація та уніфікація модифікують 
систему цінностей, змінюють тип соціальних інститутів та 
трансформують соціальну свідомість. Споконвічні селян-
ські цінності, такі як впевненість у собі, працелюбність, 
незалежність, важливість сім’ї та громади поступово «роз-
чиняються» ринково-орієнтованим ставленням до села і 
визискуванням його природних і людських ресурсів.

Процеси змін, незалежно від того чи вони сконцен-
тровані на інфраструктурних послугах, залученні інвесто-
ра, відбудові об’єктів соціально-культурного призначення 
тощо, — будуть для громади покращенням лише у тому 
випадку, якщо вони відповідають її спільним цінностям.

Складнощі, з якими стикаються громади започатковуючи 
колективні дії, не обов’язково пов’язані з відсутністю ко-
штів або доступу до фінансування чи обмеженням місць 
прикладання праці на селі. Громади можуть відчувати 
відсутність довіри для започаткування та підтримки ко-
лективних дій. Причини відсутності довіри можуть бути у 
тому, що селяни неодноразово за період аграрних тран-
сформацій стикалися з тим, що їхні надії щодо паювання 
майна і землі не принесли їм очікуваних результатів. 

Започаткування колективних дій і сприяння згур-
туванню громади несе ризик для лідерів та активістів, 
які започатковують нові ініціативи. Цей ризик не лише 
фінансовий, а й соціальний — втрата авторитету і репу-
тації. Лідери також знаходяться під дуже прискіпливими 
поглядами односельців, відкриті для критики та значного 
обсягу невдячної роботи. Їх діяльність потребує значної 
уваги до вирішення у громаді проблеми довіри, яку можна 
будувати на основі партнерських взаємовідносин. Рішуче 
стимулювання, тренування та підтримка довіри, здорово-
го морального стану громади реальними діями і відкриті-
стю сприятимуть згуртуванню і розбудові колективних дій.

8. 
Розбудова довіри
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Належність до громади та її майбутнього вимагає спільних 
дій від її членів, а не оцінок того, що неможливо зробити. 
Основна компонента інертності — упевненість у тому, що 
люди не можуть змінити своє життя. Саме це є найважли-
вішим викликом започаткування колективних дій. Місцеві 
люди просто відчувають, що вони не можуть зробити по-
зитивних кроків, бо хтось все вирішує за них. 

Цей виклик сприйняттю важливий з трьох причин. 
По-перше, поточна ситуація на селі, яка породжує нега-
тивні емоції, може легко підсилити сприйняття заниженої 
самооцінки, менталітету жертви та відмови від боротьби за 
своє майбутнє. Члени громади можуть «застрягти» в само-
виправданні та запереченні. По-друге, сприйняття можуть 
легко обмежити чи викривити шляхи розвитку. По-третє, 
сприйняття можуть стати інституціоналізованими. Передан-
ня землі в оренду інвесторам, або її продаж, відмежу вання 
селян від вирішення виробничих питань, виплата орендної 
плати, отримання соціальної допомоги від агрохолдингу 
чи хоть якихось коштів за земельну ділянку закріплюють 
сприйняття неможливості змін власними зусиллями.

Громадським активістам  потрібно взаємодіяти та 
допомогати сільським спільнотам таким чином, щоб голос 
їх був почутим, а суспільство, влада і бізнес визнавали, 
поважали та враховували місцеві погляди та переконання.

Соціальні інновації — це ідеї, ініціативи і діяльність на селі, 
принципово нові або такі, які вже існують, але використо-
вуються іншим чином, по-новому. 

Соціальні інновації — це приватні громадянські ініці-
ативи щодо покращення сільського життя, які виникають 
та розвиваються на низовому рівні, у старостинському 
окрузі, мають висхідний характер та забезпечують муль-
типлікативний вплив на економічний розвиток всієї гро-
мади і території. 

Метою соціальних інновацій є активізація ініціативи, 
консолідація та мотивація людей, розповсюдження но-
вих знань, покращення якості життя на основі реалізації 
економічних, політичних та соціальних свобод. Соціальні 
інновації можуть стосуватися структурних, організаційних 
змін, а також змін у фінансуванні та у стосунках між заці-
кавленими сторонами та територіями. 

Соціальні інновації пов’язані з соціальними змінами у 
громаді, у її політичних повноваженнях; економічні наслід-
ки тут є похідними, додатковими. В той час, як економічні 
інновації на селі стосуються освоєння нових технологій, 
введення нових виробництв або експлуатації нових рин-
ків, соціальні інновації забезпечують задоволення нових 

9. 
Подолання  
інертності  

сприйняття і дій

10. 
Соціальні інновації 
у залученні селян
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людських потреб у взаємодії і згуртуванні, які не можуть 
бути забезпечені ринком; створення нових, досконаліших 
підходів до подолання соціальної ізоляції селян, шляхом 
надання їм певного місця і ролі в економічному та соці-
альному житті села. 

У вітчизняних умовах, зважаючи на відсутність цілісної 
інституційної системи державного регулювання розвитку 
села та тиск на сільскі території у звязку з процесами гло-
балізації, доцільно створити Державне агентство сільсько-
го розвитку, як центральний орган державної виконавчої 
влади, що формує і реалізує національну політику у сфері 
розвитку села на засадах державно-приватного партнер-
ства та координує роботу усіх органів виконавчої влади 
щодо реалізації їхніх функцій в частині розвитку сільських 
громад і формування їхніх спромож ностей протидіяти не-
гативним впливам аграрної корпоратизації та захопленню 
природних ресурсів сільських територій.

Урядові установи традиційно виконували функції на-
дання послуг, підтримки інфраструктури та політичного 
регулювання, що зараз передалося на рівень теріторіаль-
ної громади. Зміни у сільській місцевості визначають нове 
цільове призначення уряду (національного і місцевого) 
у процесах сільського розвитку. Функції цих установ від-
носно розвитку сільських територій набувають подвійної 
спрямованості, окрім традиційної — надання послуг, важ-
ливого значення набуває нова діяльність — підтримка 
можливостей сільських спільнот до саморозвитку. Набуття 
нових функцій передбачає зміни у відповідальності цих 
органів. Нові форми відповідальності необхідні для того, 
щоб ефективність  регулювання оцінювалася не лише за 
результатами надання послуг, але й також внеском у ор-
ганізацію громад, як людських спільнот здатних до змін. 

У міжнародній практиці розвитку на базі громад відпо-
відальність за розвиток вимірюється у двох напрямах — за 
процес взаємодії з громадами та за результати можливо-
стей громад. Вони передбачають критерії та показники 
ефективності, що вимірюють «якість» процесу залучення 
громади до прийняття рішень та кінцевий вплив на можли-
вості громади до реального впливу на прийняття рішень. 
У зв’язку з цим кваліфікації відповідальних працівників ор-
ганів місцевого самоврядування мають бути суттєво покра-
щені і переорієнтовані з вирішення технічних завдань на 
можливості сприяння процесам згуртуванню громад, прак-
тикам залучення людей, підтримці громадських лідерів, до-
помозі сільським мешканцям у плануванні колективних дій 
і розвитку зв’язків, у вирішенні конфліктних ситуацій тощо. 

11. 
Інституційний 

дизайн для згур
тування сільських 

громад
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Запитання для самоперевірки

Що визначає комплекс рушійних сил сільського розвитку на базі згур-
тування громад?

Чому державної та іншої зовнішньої підтримки недостатньо  для успіш-
ного розвитку поселенської спільноти та територіальної громади?

Що потрібно створювати в громаді для того, щоб її члени долучались до 
планування і забезпечення її розвитку?

Що є нематеріальною рушійною силою згуртування громади?

Яким є наповнення інституційного дизайну згуртування громади?
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Заключення

Життєздатність громад на сільських територіях, у кінцевому підсумку, за-
лежить від двох обставин. З одного боку, від того, якою мірою громади 
підтримують на належному рівні інфраструктуру, забезпечують доступ 

до послуг, удосконалюють підприємницьку діяльність, активізують економічні 
можливості та формують регуляторну політику, яка сприяє локальному розвитку. 
З іншого боку, вона залежить від звичайних мешканців, які «переосмислюють» 
свої активи, розвивають мережі, будують співпрацю, розвивають мотивацію та 
культивують ентузіазм місцевого розвитку. 

Сільським мешканцям важливо переконатися, що успішні процеси роз-
витку громади передбачають не лише боротьбу за фінансування, залучення 
нових роботодавців чи створення нової інфраструктури. Вони великою мірою 
залежать від них самих, готовності до волонтерства, спільної відповідальності 
та включеності, відкриття специфічних локальних активів, винахідливість та 
співпрацю. Реальні успіхи у поєднанні цих двох напрямків розвитку, навіть не-
значні, призводять до впевненість у своїх силах та спонукають до згуртування 
для реалізації можливостей.
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