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16 травня 2019  року на базі Інституту 
мистецтвознавства, фольклористики та 
етнології ім. М. Т. Рильського НАН України 
(далі  – ІМФе ім.  М.  Т.  Рильського) у  межах 
«днів науки» відбувся науково-практич-
ний семінар «Соціокультурний розвиток 
децентралізації: старий / новий досвід укра-
їнських громад». Науковий захід органі-
зовано з метою обговорення колективного 
дослідницького проекту, який розроблявся 
і втілювався представниками Ради молодих 
вчених ІМФе ім.  М.  Т.  Рильського впро-

довж 2018–2019  років. У  фокусі досліджен-
ня науковців  – культурницький розвиток 
новостворених громад; особливу увагу 
приділено етнокультурному складнику. 
Вивчення окреслених питань відбувалося на 
теренах об’єднаних територіальних громад 
у Вінницькій, київській, чернігівській та 
Херсонській областях.

децентралізація є одним зі «стовпів» 
сучасного процесу реформування в Україні, 
адже вона має важливе значення для від-
новлення ролі громад у суспільному розвої, 
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відтворення на основі історичної тяглості та 
спадкоємності ініціативності представників 
громадян, пробудження соціальної відпові-
дальності кожного українця.

Утверджена нормативними актами 
2014 року реформа децентралізації поступо-
во набирає обертів на всій території України, 
при цьому її втілення виявляє низку нових 
проблемних аспектів. На часі  – розробка 
ефективних механізмів популяризації влас-
ної культури в різних царинах життєдіяль-
ності громади. Серед них  – формування 
сприятливого освітнього, наукового та куль-
турного простору, вдосконалення системи 
адміністративних послуг у сфері культури, 
розвиток туристичної галузі на основі етно-
культурної традиції як кожної окремої гро-
мади зокрема, так і України загалом. Нині 
вивчення соціокультурного поступу україн-
ських громад показує множинність поглядів 
та ідей щодо цього явища.

Науково-практичний семінар розпо-
чався зі вступного слова директора ІМФе 
ім. М. Т. Рильського, академіка НАН України 
Ганни Скрипник, яка привітала учасників 
заходу і наголосила на потребі фіксації сучас-
ного стану суспільної свідомості і досліджень 
соціокультурних параметрів, які мають місце 
в умовах сьогодення. З  привітальним сло-
вом і повідомленням порядку денного семі-
нару виступив модератор заходу Віталій 
Іванчишен. Він відзначив яскраво вираже-
ний культурницький вектор об’єднаних 
територіальних громад, розробка якого, 
на думку молодого дослідника, як ніколи є 
затребуваною для кожної місцевої громади. 
обговорення проблеми розпочалося з допо-
віді Наталії олійник  – провідного методис-
та відділу з методичної роботи Харківського 
обласного організаційно-методичного цен-
тру культури і мистецтва, яка у своїй пре-
зентації «Традиційна народна культура: роз-
виток чи занепад у час децентралізації (на 
матеріалах Харківщини)» показала практич-
ний бік проблеми на місцях, пов’язаний зі збе-
реженням фольклорного й етнографічного 
спадку українців у Харківській області.

У заході також взяли участь співробіт-
ники Інституту політичних і етнонаціо-
нальних досліджень ім.  І.  Ф.  кураса НАН 
України. Зокрема, головний науковий 
співробітник відділу соціально-політич-
ної історії, доктор історичних наук, про-
фесор Тетяна Бевз розкрила теоретичні 
питання втілення реформи децентралізації 
в Україні. дослідниця виступила з темою 
«Специфіка здійснення реформи децен-
тралізації в регіонах України: здобутки і 
прорахунки». Висловлюючись про те, що 
децентралізація покликана змінити спо-
сіб мислення та поведінку людей, стати 
дієвим інструментом економічного, інф-
раструктурного й громадського розвитку, 
вона ґрунтовно проаналізувала здобутки 
та прорахунки реформи децентралізації 
в різних регіонах України. В  обговоренні 
доповіді взяли участь співробітники відділу 
«Український етнологічний центр» ІМФе 
ім.  М.  Т.  Рильського. Молодший науковий 
співробітник, кандидат історичних наук 
Аліна Ярова подала коротку довідку щодо 
формування об’єднаних територіальних 
громад та громадської думки на теренах 
Сосницького району чернігівщини.

Наступним виступив старший науковий 
співробітник відділу соціально-політичної 
історії Інституту політичних і етнонаціо-
нальних досліджень ім.  І.  Ф.  кураса НАН 
України, кандидат історичних наук Микола 
Горбатюк. Тема його доповіді стосувалася 
впливу регіональних політичних та економіч-
них еліт на процес децентралізації в Україні 
в 2015–2019 роках. доповідач обґрунтував 
визначальний вплив на процес децентраліза-
ції в регіонах України обласного керівництва 
(голів обласних державних адміністрацій та 
обласних рад, окремих депутатів обласних 
рад) та економічних інтересів. На його думку, 
політична поведінка районного керівництва 
(голів районних державних адміністрацій 
та районних рад) переважно зводиться до 
перешкоджання проведенню реформи, що 
пов’язано з бажанням збереження status quo 
у владній вертикалі. А  політична поведінка 

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



6363

Віта ліна  Юрченко, тетяна  ВолкоВічер 

Будинок культури.  
с. Музиківка Білозерського р‑ну Херсонської обл.

Річка Веревчина 
(Вірьовчина) 
в с. Музиківка

Відновлена автобусна зупинка 
«Музична» на в’їзді в с. Музиківка

Жіночий ансамбль Музиківської ОТГ «Музичанка» Завідувач сектору з питань кадрової 
роботи Музиківської ОТГ В. Ртіщева 

та директор Будинку культури І. Фесюк

Усі світлини – 
Т. Волковічер

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



6 4

I S S N 2 6 6 4 - 42 82 * Н а р од Н а т в ор ч іс т ь та е т НоЛоГ і я * 3/2 019 

6 4

I S S N 2 6 6 4 - 42 82 * Н а р од Н а т в ор ч іс т ь та е т НоЛоГ і я * 3/2 019 

сільських голів часто є ситуативною і визна-
чається їхніми економічними інтересами.

обговорення теоретичних питань соціо-
культурного розвитку малої території було 
продовжено в доповіді старшого наукового 
співробітника «Українського етнологічного 
центу» ІМФе ім.  М.  Т.  Рильського, кан-
дидата історичних наук Віталіни Юрченко 
«проблеми соціокультурного розвитку 
об’єднаних громад в Україні». дослідниця 
зазначила, що важливим важелем етнокуль-
турного й туристичного потенціалу грома-
ди є ефективна самоорганізація населення. 
Тому, окрім вивчення проблеми розвитку 
територіальної громади, у  соціокультурно-
му розрізі важливим є вирішення питання 
щодо підвищення рівня громадської актив-
ності та самоорганізації мешканців населе-
ного пункту. А інструментами для розбудови 
культурної сфери малої території, на її думку, 
можуть стати відновлення або реконструк-
ція наявного ресурсного потенціалу, впрова-
дження інновацій (через розвиток креатив-
ної індустрії, використання сквотів), засто-
сування нових джерел фінансування (так 
званий краудфандинг), формування бренду 
(іміджу) території.

Завершальним був виступ молодшого 
наукового співробітника відділу україн-
ської та зарубіжної фольклористики ІМФе 
ім.  М.  Т.  Рильського, кандидата філологіч-
них наук Тетяни Волковічер, яка предста-
вила досвід утворення об’єднаних громад 
на території Херсонщини в доповіді: «Ми 
всі  – одна громада! досвід Музиківської 

об’єднаної територіальної громади 
(Херсонська область)». Учасниця семінару 
поділилася власними спостереженнями, як 
протягом звітної конференції Музиківської 
оТГ (5  квітня 2019  р.) та участі в куль-
турно-мистецькій акції «писанковий сад» 
(25  квітня 2019  р.) її члени продемонстру-
вали свою згуртованість задля досягнення 
спільної мети. Було помітно, що об’єднана 
територіальна громада дійсно об’єднана  – 
не лише офіційно, але і в реальному житті. 
«Ми всі одна громада!», «Прагнемо, щоб 
села не відчували себе окремо», «Сел.  Східне, 
с.  Загорянівка, с.  Музиківка, с.  Висунці і 
с.  Мірошниківка  – це все одне!», «Тут [на 
писанковій ялинці] представлені роботи всіх 
населених пунктів  [Музиківської оТГ]  – не 
лише Музиківки!!!»  – такі слова повсякчас 
виринали з їхніх уст. І  це, мабуть, найваж-
ливіше: під час відновлення вертикально-
го зв’язку між поколіннями (підтримання 
народних традицій у культурно-мистець-
ких заходах) паралельно налагоджується і 
зв’язок горизонтальний  – між сучасниками 
(реальне об’єднання однодумців).

Таким чином, проблема вивчення про-
цесів утворення об’єднаних територіальних 
громад в Україні набула великої ваги серед 
дослідників етносоціальних і етнополітич-
них студій. Так само і етнологи ставлять за 
мету зробити своєрідний зріз традиційного 
пласту культури як сіл, так і невеликих міст, 
аби в процесі культурних трансформацій 
зафіксувати сучасні соціокультурні параме-
три суспільної свідомості.
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