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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. У XXI столітті з розвитком інформаційного 

суспільства зростає суспільний запит на участь у суспільно-політичних процесах і, 

як наслідок, актуалізується необхідність пошуку нових механізмів впливу 

суспільства на процеси формування та ухвалення політичних рішень. Як відомо, 

політика реагує на організовані інтереси, тому логічно, що громадяни об’єднуються 

у громадські організації (ГО), які перебирають на себе окремі сфери компетенції 

держави, - передусім ті, що безпосередньо стосуються неполітичного життя 

суспільства. Наслідком розширення суспільного запиту на власну участь є 

унормування державою сфер компетенцій організацій громадянського суспільства, 

механізмів громадської участі, механізмів інтеракції держави і громадянського 

суспільства тощо. Тим самим відбувається правова та політична інституціоналізація 

громадських об'єднань. 

 Водночас, громадські об'єднання, на відміну від політичних партій, не є 

політичними за своєю суттю. Проте, залишаючись опосередкованим суб’єктом 

політичного процесу, вони утворюють самостійний політичний інститут. І якщо у 

сталих демократіях інституційна спроможність організацій громадянського 

суспільства формувалася історично, то у молодих демократіях суспільству фактично 

доводиться «відвойовувати» сфери компетенції у держави, що спричиняє суспільно-

політичні кризи. При цьому, вплив ГО здебільшого лишається фрагментованим, 

епізодичним. Тому визначення інституційних засад участі громадянського 

суспільства у суспільно-політичних процесах в Україні покликане допомогти 

відповісти на питання подальшої траєкторії розвитку країни – через неконвенційну 

політичну участь і політичні кризи чи через цивілізовані форми інтеракції держави і 

суспільства.  

Більше того, досвід революційних подій в Україні 2013-2014 рр. та нинішніх 

політичних процесів наочно продемонстрував, що в Україні більш дієвими  

лишаються неконвенційні форми суспільно-політичної участі. Це є прямим 

наслідком низької ефективності політичних інститутів та низької інституційної 
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спроможності громадянського суспільства. Причиною є специфіка України як 

транзитної держави, де існує великий дисонанс між кількісними і якісними 

показниками розвитку громадянського суспільства. Адже кількість зареєстрованих 

ГО не відображає повною мірою їх фактичний вплив. Натомість, саме якісні 

показники розвитку громадянського суспільства, які виміряти значно складніше, 

відображають його реальне значення  – інституційну спроможність. Однак такий 

аспект тільки в останні роки набуває поширення серед вітчизняних дослідників і, 

відповідно, актуалізує тему представленого дослідження.    

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота виконана в рамках теми наукових досліджень філософського факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Модернізація 

суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації» та науково-

дослідної теми філософського факультету 11БФ041-01 «Філософсько-світоглядні та 

політологічні аспекти гуманітарного розвитку сучасного суспільства». 

Мета і задачі дослідження. Метою роботи є визначення інституційного 

аспекту взаємодії громадських об'єднань та держави в Україні. Реалізація 

поставленої мети зумовила вирішення наступних задач дослідження: 

 розкрити теоретичні засади дослідження взаємодії громадських об'єднань 

та держави; 

 виокремити і охарактеризувати світові моделі інституційної взаємодії 

громадських об'єднань та держави; 

 дати оцінку і визначити, до якої із світових моделей взаємодії громадських 

об'єднань та держави належить Україна; 

 дослідити нормативно-правову базу, якою регулюється взаємодія 

громадських об'єднань та держави в Україні; 

 розкрити особливості інституційної спроможності громадських об'єднань в 

Україні; 

 на основі проаналізованого матеріалу з’ясувати об’єктивні та суб’єктивні 

фактори політичної інституціоналізації громадських об'єднань в Україні. 

Об’єктом дослідження є взаємодія громадських об'єднань та держави. 
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Предметом дослідження є інституційний аспект взаємодії громадських 

об'єднань та держави в Україні. 

Теоретико-методологічною основою аналізу процесу інституціоналізації 

громадських об'єднань в контексті взаємодії з державою став новий 

інституціоналізм. Крім того, з-поміж методів дослідження було використано: 

системний, компаративістський, структурно-функціональний, статистичний та 

формально-юридичний методи. Так, системний метод дослідження дав можливість 

виявити загальні закономірності процесу взаємодії держави та громадських 

об’єднань у різних країнах світу та в Україні. За допомогою компаративістського 

методу було охарактеризовано світові моделі взаємодії громадських об'єднань та 

держави, характерні для сталих і молодих демократій, виявлено особливості кожної 

з них. Структурно-функціональний метод дав змогу визначити роль кожного 

елемента у процесі інституціоналізації громадських об’єднань, виявити 

функціональні зв’язки між ними та державою. За допомогою статистичного методу 

було досліджено практику функціонування громадських об'єднань у зарубіжних 

країнах та в Україні, виявлено загальну послідовність розвитку процесів 

інституціоналізації громадських об’єднань. Формально-юридичний метод 

використано з метою вивчення зарубіжних і вітчизняних нормативно-правових актів 

з проблематики дослідження. Сума зазначених методів  дозволила визначити стан 

інституційної спроможності ГО в Україні. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше у 

вітчизняній політичній науці було комплексно досліджено інституційні аспекти 

взаємодії держави та громадських об’єднань в Україні. Вивчено нормативний, 

регулятивний і емпіричний досвід взаємодії громадських об'єднань та держави у 

зарубіжних країнах та в Україні. У межах проведеного дослідження отримано 

наступні результати, що відзначаються науковою новизною та виносяться на захист: 

-  запропоновано  авторське визначення поняття «інституційна спроможність 

громадських об'єднань» як результат взаємодії громадських об’єднань та держави, 

який проявляється у здатності громадських інститутів виконувати покладені на них 

функції (надавати соціальні послуги) у визначених нормативно-правових рамках; 
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- поглиблено наукові знання про світові моделі взаємодії громадських 

об'єднань та держави: англосаксонську, корпоративну, скандинавську, 

середземноморську. На основі вивчення законодавства зарубіжних країн, а також 

співставлення досвіду інституційної взаємодії громадських об'єднань та держави в 

країнах-представницях світових моделей, автором запропоновано додати до 

існуючого переліку східноєвропейську модель. Східноєвропейська модель 

характеризується наступними особливостями: сприятливе нормативно-правове поле 

для діяльності ГО, що зумовило помітну активізацію громадського сектору з 90-х 

рр. XX ст.; відсутність налагоджених механізмів взаємодії державної влади та 

громадянського суспільства, що створює бюрократичні перешкоди в ході реєстрації, 

діяльності та звітності громадських об'єднань; високий вплив екзогенних чинників 

через запозичення досвіду сталих демократій і підтримку та стимуляцію діяльності 

громадських об'єднань фондами країн Західної Європи та США; дисонанс між 

кількісними і якісними показниками розвитку ГО; 

- вперше у вітчизняній науці обґрунтовано належність України до 

східноєвропейської моделі взаємодії громадських об'єднань та держави. Доведено, 

що в Україні відбувається активна інституціоналізація громадянського суспільства; 

поступово налагоджуються механізми співпраці з органами державної влади при 

загальному курсі на реформування політичної системи та заміну корупційних 

практик правовими; правове поле у діяльності громадських об'єднань в Україні, як і 

в більшості країн ЦСЄ, має більш дозвільний характер, ніж в країнах ліберальної та 

корпоративної моделей; 

- подальшого розвитку набуло дослідження нормативно-правової бази України 

у галузі регулювання взаємодії громадських об'єднань та держави. Зокрема, 

розкрито вплив чинних правових норм на процес інституціоналізації громадських 

об'єднань в Україні. Виявлено позитивні та негативні тенденції функціонування ГО 

в Україні. Встановлено, що позитивні тенденції тісно пов’язані з реформуванням 

законодавства у галузі регулювання діяльності громадянського суспільства та його 

наближенням до європейських стандартів після прийняття Закону України «Про 

громадські об’єднання» від 2013 року. До негативних тенденцій відноситься 
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недостатня урегульованість правових та організаційних інструментів взаємодії з 

органами державної влади, в результаті чого діяльність громадських об’єднань   в 

Україні обмежується переважно інформаційно-просвітницькою, експертно-

аналітичною, моніторинговою, правозахисною та благодійною діяльністю.  

- обґрунтовано авторське бачення особливостей інституційної спроможності 

громадських об'єднань в Україні на основі аналізу емпіричних даних, статистичної 

та офіційної інформації, міжнародних рейтингів. Доведено, що, незважаючи на 

вдосконалення нормативно-правової бази в Україні, досить повільно відбувається 

забезпечення системної та результативної співпраці органів державної влади із 

громадськими інститутами. Показано, що співпраця ГО та органів державної влади 

часто носить формальний характер, а рекомендації, вироблені громадськістю, не 

обов’язково беруться до уваги відповідними органами влади; 

- запропоновано об’єктивну оцінку сучасного рівня інституціоналізації 

громадських об'єднань в Україні, з’ясовано чинники, що перешкоджають швидкій 

інституціоналізації громадських об’єднань в Україні – суб’єктивні та об’єктивні. До 

суб’єктивних чинників належать: висока залежність громадських об'єднань від 

спонсорських коштів («грантоїдство»); патерналізм; корумпованість ГО; низька 

політична культура населення; створення фіктивних ГО; популізм; низький індекс 

організаційної спроможності громадських об’єднань. До об’єктивних чинників 

віднесено: низьку активність виконавчих органів з питань надання підтримки 

громадськості; високий рівень політичного абсентеїзму в суспільстві; корупцію у 

державних установах; патерналізм з боку державних органів. Крім того, 

встановлено, що в Україні має місце відставання політичної інституціоналізації 

громадських об'єднань від правової, наслідком чого є низький рівень інституційної 

спроможності громадянського суспільства і дисонанс між формальними і 

фактичними показниками його розвитку; 

- запропоновано рекомендації щодо вдосконалення взаємодії громадських 

об'єднань та органів державної влади в Україні, а саме: вдосконалити інструменти 

комунікації між громадськими об'єднаннями та державною владою через 

дерегуляцію, у тому числі через розвиток системи електронного врядування; 
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посилити контроль з боку громадськості над дотриманням посадовими особами 

законодавства, виконавчої дисципліни та публічної звітності; посилити комунікацію 

між громадськими об’єднаннями та суспільством через постійне оприлюднення 

якісних звітів на веб-сайтах, видання аналітичної літератури, популяризації 

громадських ЗМІ; виробити прозорі механізми фінансування громадських об'єднань 

з державного та місцевих бюджетів, розробити чіткі і суворі методи контролю за 

використанням коштів та санкції за здійснення корупційних схем; виробити та 

втілити нові механізми взаємодії між владою і громадськістю, характерні для 

українського менталітету та традицій; конкретизувати повноваження наявних в 

Україні громадських рад при органах державної влади; забезпечити контроль над 

іноземним фінансуванням ГО в Україні через створення відкритих баз даних діючих 

проектів. 

Практичне значення одержаних результатів. Результати дисертаційної 

роботи можуть сприяти практичному розв’язанню проблем функціонування 

громадянського суспільства в Україні і використовуватись при створенні 

відповідних нормативно-правових актів та рекомендацій для вдосконалення заходів 

державної політики. Висновки та положення дисертації можуть бути також 

використані у педагогічній, науково-дослідній роботі, при підготовці навчальної 

літератури з політології, присвяченої проблемам інституціоналізації громадських 

об'єднань та механізмів інтеракції ГО та держави, спецкурсів із зазначеної 

проблематики.  

Апробація результатів дослідження здійснювалась на щорічних 

міжнародних наукових конференціях «Дні науки філософського факультету» в 

Київському національному університеті імені Тараса Шевченка у 2013-2014 роках,  

на міжнародній науково-практичній конференції «Пріоритетні напрями вирішення 

актуальних проблем суспільних наук» у 2014 році та на п’ятій міжнародній 

конференції з розвитку історичних та політичних наук «The Fifth International 

conference on development of historical and political sciences in Eurasia» у 2015 році.  

Публікації. Результати дисертаційного дослідження представлено у 6 статтях, 

5 з яких опубліковано у наукових фахових виданнях України, 1 стаття – у науковому 
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закордонному виданні, а також у чотирьох тезах доповідей у матеріалах наукових 

конференцій. 

Структура і обсяг дисертації. Роботу складають вступ, три розділи, висновки 

та список використаних джерел. Загальний обсяг дисертації становить 165 сторінок. 

Список використаних джерел нараховує 205 найменувань на 19 сторінках. Робота 

ілюстрована 8 таблицями та 11 рисунками.  
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РОЗДІЛ 1  

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ГРОМАДСЬКИХ 

ОБ'ЄДНАНЬ ТА ДЕРЖАВИ 

 

У сучасному світі особливої ролі набувають громадянське суспільство та 

громадські об'єднання. Становлення й розвиток громадянського суспільства та його 

елементів досліджують вітчизняні та зарубіжні науковці. Активний розвиток 

наявних і виникнення нових громадських інститутів, розширення сфери їх 

компетенції та покращення якості надання ними соціальних послуг, зростання 

взаємодії із державним і приватним секторами актуалізували проблему їх 

інституціоналізації в сучасному світі. Зокрема, проблеми взаємодії держави та 

громадянського суспільства на пострадянському просторі розглянуто в роботах 

Е.Афоніна [7], В.Бакуменка [8], Н.Бондаренка [11], К.Гаджиєва [19], Г.Зеленько [31-

35], О.Корнієвського [50,51], А.Мацюка [58], В.Місюри [60], М.Пірен [71], 

В.Ребкала [114], С.Телешуна [134], В.Цвиха [145], О.Чемшита [147], 

О.Якубовського [150] та ін.  

Інституціоналізація, як процес оформлення різних видів діяльності в межах 

інституцій, систематизує виникнення, оформлення та діяльність громадських 

об'єднань (як основних структурних компонентів громадянського суспільства) у 

сучасних соціально-політичних умовах. Проблема інституціоналізації та 

інституційного розвитку неурядових організацій актуалізована у працях таких 

зарубіжних дослідників, як Е.Гріндел [163], П.Морган [181,182], Д.Найт [167], 

Д.Норт [187], А.Тобелем [200], Ф.Фукуям [161-162] та ін., і мало досліджена у 

вітчизняній науковій літературі. 

Інституціоналізацію громадських об'єднань можна в загальному вигляді 

представити у двох взаємопов’язаних процесах – правового оформлення та 

практичної реалізації. Як правова, так і політична інституціоналізація громадських 

об'єднань завжди пов’язані з державою. Поняття правової та політичної 

інституціоналізації вперше вводить у вітчизняний науковий обіг професор 

Г.Зеленько на Міжнародній науково-практичній конференції «Історичний досвід 
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становлення інститутів громадянського суспільства в країнах Європи» у травні 2012 

року. У випадку правової інституціоналізації саме державні законодавчі органи 

встановлюють норми та приймають закони, відповідно до яких утворюються та 

діють громадські об'єднання. Щодо політичної інституціоналізації,  то практична 

реалізація функцій громадських об'єднань, а також усі організаційні питання їх 

діяльності з моменту реєстрації безпосередньо залежать від взаємодії з відповідними 

органами державної влади. 

Держава може сприяти або перешкоджати функціонуванню громадських 

об'єднань. У пострадянських наукових школах дослідження проблем державного 

управління громадським сектором здійснено в працях С.Білошицького [10], 

В.Мельниченка [61-62], М. Паламарчука  [66], М. Панова [67], В. Приходька [79], 

А.Романюка [122], Г.Ситника [126-127], П.Штомпки [149] та інших. З одного боку, в 

демократичних країнах створено систему податкових пільг для інститутів 

громадянського суспільства, системи фінансування та заохочення, а частину 

державних обов’язків з надання соціальних послуг офіційно покладено на 

громадські організації. З іншого боку, держава може створювати різноманітні 

перешкоди на шляху функціонування громадських об'єднань, а саме: процесуальні 

ускладнення та бюрократію, відсутність правової бази, обтяжливі податкові 

зобов’язання тощо. У державах з недемократичним політичним режимом зазвичай 

ОГС підпорядковані державі або й створені державою. Для регламентації їх 

діяльності застосовують силові методи або обмежують їх діяльність сферами, які не 

створюють загроз державній владі. 

Залежно від політичного режиму – демократичного, авторитарного чи 

тоталітарного – виникають різні моделі, механізми, форми й типи взаємодії 

державної влади та громадських об'єднань. Саме вони визначають якість кінцевого 

результату діяльності громадських об'єднань у суспільстві, виконання чи 

невиконання покладених на них соціальних функцій. Для вимірювання дієвості 

громадських інститутів у практиці країн розвиненої демократії останнім часом 

використовують поняття інституційної спроможності, розроблені кількісні індекси 

для її вимірювання. 
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З огляду на це, дослідження інституціоналізації громадських об'єднань в 

Україні і світі сьогодні потрібно здійснювати саме крізь призму їх взаємодії з 

державою, досліджуючи правові, процесуальні та функціональні аспекти такої 

взаємодії. 

З 80-х років минулого століття провідним теоретико-методологічним 

напрямом політичної науки став новий інституціоналізм. На відміну від 

біхевіоризму, який залишався панівним методологічним підходом після Другої 

світової війни і надавав пріоритет політичній поведінці груп та осіб, в основі аналізу 

нового інституціоналізму лежить діяльність політичних та соціальних інститутів.  

Засади інституційної теорії ґрунтовно досліджено в працях вітчизняних 

науковців: В. Андрусіва [5], О. Ковальової [43], О. Півторака [69], Б. Радченка [112], 

О. Рибій [116-119], О.Скрипнюка [129], О.Стойко [133], Ю.Ткачук [135], Л.Усаченко 

[140-141], А.Француза [142] та ін. Новий інституціоналізм став об’єктом 

дослідження українських мовознавців: О. Іващенко [37], яка  досліджує місце 

нового інституціоналізму в економічній соціології; С.Макеєва [55], що розглядає 

класичну соціологічну спадщину в контексті соціальних інститутів та підходи до 

інститутів у неоінституціоналізмі; Ю.Чернецького [148], який вивчає роль 

інституціоналізму в розвитку соціологічної теорії. Поняття політичного інституту 

активно використовують у своїх працях Є. Головаха та Н. Паніна [20], досліджуючи 

становлення нових соціальних інститутів в українському суспільстві; М. Кармазіна 

[41] у вивченні інституту президентства; М.Примуш [78], що трактує інституційну 

систему як форму правління.
 

У зарубіжній науці проблематику політичних інститутів досліджували, 

зокрема, Р.Д.Патнам та Дж. Сарторі. Так, вивчаючи роль інститутів у політичному 

житті демократичних країн у контексті неоінституціоналізму, Р.Д.Патнам робить 

висновок, що саме інституції формують політику та історію [68, c. 20–21]. Крім 

того, в зазначеній праці автора політичні інститути виступають головною науковою 

категорією, з допомогою якої аналізують громадську активність у сучасній Італії. 

На зростанні ролі політичних інститутів у сучасному суспільстві наголошує і 

Дж. Сарторі у праці “Порівняльна конституційна інженерія” [125]. За концепцією 
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автора, формальним і неформальним процесом формування політичних інститутів є 

конституційна інженерія. 

Праця Гая Петерса “Інституційна теорія в політичній науці. “Новий 

інституціоналізм” [190] стала найбільш ґрунтовним дослідженням 

інституціоналізму та нового інституціоналізму в західній політичній науці. Автор 

проаналізував відмінності між “старим” та “новим” інституціоналізмом, визначив 

індикатори, головні напрями й характеристики неоінституціоналізму. 

 Основні постулати нового інституціоналізму сформували Д.Марч та Й.Олсен 

у серії революційних статей: «Інституційні перспективи політичних інститутів» 

[177], «Нове відкриття інститутів» [178], «Новий інституціоналізм: організаційні 

фактори в політичному житті»
 
[179]  та ін. Саме ці статті слугували становленню 

неоінституціоналізму як нової концепції в політичній науці та поверненню 

інститутів у центр досліджень сучасних політологів. Ключовим у працях Д.Марча та 

Й.Олсена є переконання, що на політичний розвиток суспільства впливають не лише 

соціальні та економічні умови, а й композиція автономних політичних інститутів. 

 Якщо в основі дослідження класичного інституціоналізму були переважно 

базові інститути – держава, уряд, парламент, політичні партії тощо, то новий 

інституціоналізм залучає до аналізу й неформальні інститути, а також інститути 

«другого порядку». З огляду на це, всю політичну систему можна розглядати як 

сукупність формальних і неформальних інститутів, що спрощує тлумачення й 

вивчення соціальних процесів за допомогою структуризації та систематизації 

об’єктів дослідження. 

Г.Петерс визначає головні індикатори нового інституціоналізму, які вирізняють 

його з-поміж інших концептів, підкреслюючи цілісність: 1) аналіз усіх структурних 

рис суспільства і/або політики:   як формальних/офіційно прийнятих, так і 

неформальних; 2) фіксація певної стабільності в часі структур, які розглядаються; 3) 

інститути повинні здійснювати вплив на індивідуальну поведінку своїх членів, і цей 

вплив може бути як формальний, так і неформальний; 4) інститутам має бути 

притаманна певна система спільних цінностей, яку зобов’язані приймати члени цих 

інститутів [190, c. 17–18].  
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У тій самій праці Г.Петерс визначає шість напрямів сучасного 

неоінституціоналізму [190, с. 19-20]: 1) нормативний інституціоналізм, що вивчає 

роль норм у формуванні та функціонуванні інститутів і у визначенні індивідуальної 

поведінки; 2) інституціоналізм раціонального вибору, який наголошує, що поведінка 

є функцією правил та стимулів більше ніж норм та цінностей; 3) історичний 

інституціоналізм, який шукає початкові рішення в політиці і вони визначають 

наступний політичний курс; 4) емпіричний інституціоналізм (його називають 

спадкоємцем класичного інституціоналізму), котрий вважає систему влади 

визначальною в способі реалізації політики; 5) інтернаціональний інституціоналізм, 

що розглядає інститути, які функціонують поза національними державними 

інститутами; 6) соціальний інституціоналізм, що охоплює систему взаємовідносин 

між державою та суспільством. Слід зазначити, що жодний напрям не забезпечує 

вичерпного тлумачення нового інституціоналізму, проте їх сукупність сприяє 

кращому розумінню цього широкомасштабного явища. 

Ключовим поняттям інституціоналізму та неоінституціоналізму є «інститут». 

Сам термін має широке застосування: практично всі гуманітарні науки 

використовують це поняття. Т. Веблен – основоположник інституціоналізму, 

тлумачить термін „інститут” як “поширений спосіб мислення в тому, що стосується 

окремих відносин між суспільством і особистістю і окремих виконуваних ними 

функцій” [14, с. 201]. 

Дж. Коммонс визначає інституції у вужчому сенсі, як “систему законів чи 

природних прав, в межах яких індивіди діють як в’язні”, а в загальному розумінні – 

як “колективну дію, спрямовану на контроль, лібералізацію та розширення 

індивідуальної діяльності” [155, с. 650]. 

Значним досягненням у розвитку теорії інститутів вважають розрізнення 

термінів інститут-річ (правові норми) та інститут-корпорація (держава, церква, 

профспілки та ін.), вперше запропоноване М. Оріу. На його думку, важливими 

властивостями правових норм (інститутів-речей) слід вважати планомірність, 

довготривалість, безперервність та незмінність, а інститутам-корпораціям властива 
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функція здійснення постійної комбінації обґрунтованих групових інтересів [152, 

с. 747]. 

Термін соціальні інститути має широке та неоднозначне тлумачення. 

Насамперед це установи та механізми їх функціонування, що призначені створити 

умови для здійснення індивідуумами певних намірів. 

На думку американського вченого Джека Найта, «інститути – це основа 

суспільства, тому що вони надають інформацію про поведінку гравців, 

встановлюючи очікування та структуруючи їх. Інститути ідентифікують відповідно 

до їх соціальної мети та стабільності» [167, с. 171]. 

Його співвітчизник Д.Норт вважає, що «інститути – це правила гри в 

суспільстві, або (більш формально) –  це  обмеження, що впорядковують людські 

взаємодії. Ці обмеження можуть бути формальними, наприклад, розроблені правила, 

або неформальні – конвенції та коди поведінки. Відповідно, інститути – це 

стимулюючі структури в людському обміні –  політичному, соціальному або 

економічному. У цьому сенсі головна роль інститутів у суспільстві – скоротити 

невизначеність через встановлення стабільних структур для людських взаємодій» 

[187, с. 6]. 

Т. Парсонс був серед перших, хто приділив серйозну увагу питанням 

соціальних інститутів у теорії соціальної дії, в якій інститути трактують як певним 

способом сформовані «вузли» громадських зв’язків; це визнані нормативні межі 

поведінки особи в суспільстві, що утворюють основу соціального устрою [153, 

с. 717]. 

Т. Парсонс підкреслює, що найважливішою функцією політичних інститутів є 

гарантування громадянських прав, стабільність та об’єднання суспільства. 

Визначення понять соціальний інститут та політичний інститут подають 

словники  політологічних та соціологічних термінів. Так, інститути соціальні – «це 

поняття, що використовується в сучасних соціально-політичних теоріях, позначає 

стійкий комплекс формальних і неформальних норм, принципів, установок, що 

регулюють різні сфери людської діяльності і організовують їх у бік ролей, статусів, 
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що утворюють соціальну систему… виконують організаційні, регулятивні, 

управлінські і виховні функції в суспільстві»  [128, с. 46]. 

Політичний інститут – це спосіб організації політичного життя суспільства, 

який втілює в собі певні політичні норми, зумовлені конкретно-історичною 

ситуацією вимоги політичного життя. Політичні інститути існують у вигляді 

установ, певних спільностей людей, які наділені особливими повноваженнями і 

виконують спеціальні функції в політичному житті суспільства. Специфіка 

політичних інститутів, порівняно з багатьма явищами політичного життя, полягає в 

тому, що вони майже завжди узаконені і діяльність їхня регламентована 

відповідними законами, рішеннями й іншими юридичними актами [128, с. 46]. 

Важливо розрізняти поняття інститут та інституція, які іноді вживають як 

синоніми. У статті «Сутнісні характеристики понять «інститут» та «інституція» в 

теорії інновацій» О. Катигробова внаслідок ґрунтовних методологічних досліджень 

робить висновок про те, що поняття “інститут” є ширшим, воно означає будь-який 

активний суб’єкт економічних відносин (здебільшого в контексті економічних 

теорій говорять про регулятивні інститути чи про суб’єкти підприємницької 

діяльності як інститути комерційного рівня), установу. Проте зберігається певна 

неоднозначність категорії, тому що, відповідно до визначення, “організація” є 

інститутом, але не кожен “інститут” є організацією. “Інституція” в такому випадку – 

це вужчий термін, який стосується певного утворення в ситуаційному контексті з 

організаційно-адміністративним контекстом [42]. 

Отже, підсумовуючи викладене вище, можемо зробити такі основні висновки, 

важливі для нашого подальшого дослідження:  

1. Поняття інститут є широким і неоднозначним, його використовують у 

багатьох галузях з різними значеннями. 

 2. Існує різниця між поняттями інститут та інституція. Перше поняття є 

ширшим і може означати правові норми чи організації, друге – конкретні 

адміністративні утворення, установи. У цій роботі провідним є поняття інститут та 

похідні від нього: інституційні засади, інституціоналізація тощо. 
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3. У політичній науці термін інститут уживають з двома основними 

значеннями:  «правові норми» та «організаційні структури, об'єднання». У 

дисертаційному дослідженні використано обидва значення, зокрема через уведення 

понять правової інституціоналізації та політичної інституціоналізації, що 

відповідають двом описаним підходам та комплексно розкривають досліджуваний 

предмет. 

З огляду на те, що предметом дослідженням в роботі є саме інституційні 

засади взаємодії громадських об'єднань та держави (тобто, розгляд громадських 

об'єднань як інститутів, дослідження їх інституціоналізації; системних, правових та 

практичних засад їх взаємодії з державною владою), перед тим, як перейти до 

розгляду правової та політичної інституціоналізації, необхідно описати ще одне 

ключове поняття дисертаційної роботи – громадські об'єднання як головний 

структурний компонент громадянського суспільства. 

Вітчизняний дослідник громадянського суспільства В.Цвих у своєму 

дисертаційному дослідженні «Профспілки і громадянське суспільство: особливості 

парадигми відносин» досліджує витоки поняття громадянське суспільство, а також 

аналізує сучасні підходи до його визначення. «На ґрунті двох перших, найбільш 

розроблених концептуальних підходів, склалося два основних визначення 

громадянського суспільства, які відрізняються одне від одного тим, що вживаються 

у вузькому і широкому значенні. 

Вузьке розуміння громадянського суспільства (його ще називають генетичним 

або об'єктивістським) оформилось у межах індивідуально – особистісного підходу і 

означає певний стан суспільства, що склався в результаті промислових і політичних 

змін у більшості розвинених країн Заходу, за якого особі гарантується захищеність її 

основних прав і свобод, або суспільну систему в цілому чи соцієтальне суспільство, 

яке досягло певного рівня розвитку. Його обстоюють такі відомі західні політологи як 

Р.Арон, В.Гавел, Е.Гелнер, Дж.Кін, В.Клаус, Д.Кола, К.Поппер, а також росіяни 

Ю.В.Ірхін, М.І.Матузов, А.В.Малько, С.П.Перегудов, Ю.М.Рєзник, В.О.Ступішин, 

В.Ф.Халіпов та ін. 
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У широкому розумінні «громадянське суспільство» (його ще називають 

структурним) є не станом, а певною сферою соціуму, що існує поряд з державою, 

але незалежно і окремо від неї, в якій реалізуються повсякденні інтереси громадян 

чи їх об'єднань. Таке розуміння громадянського суспільства на Заході поділяють 

Р.Дарендорф, М.Кеннеді, К.Колаковскі, В.Кріжан, Е.Коен, Л.Рестрепо, Д.Хельд, у 

Росії – К.С.Гаджиєв, Ю.О.Красін, О.О.Галкін, А.Мігранян, О.І.Шкаратан» [145, с. 

96-97]. 

На думку К.Гаджиєва, «громадянське суспільство – це система незалежних від 

держави суспільних інститутів і відносин, що покликані забезпечити умови для 

самореалізації окремих індивідів і колективів, реалізації приватних інтересів і 

потреб" [19, с. 74]. Незважаючи на те, що наведене визначення було опубліковане 

ще у 1995 році, воно підкреслює інституційну природу суб’єктів громадянського 

суспільства і з розвитком політичної думки в Україні набуває все більшої 

популярності. Такого погляду дотримуються вітчизняні дослідники Г.Зеленько [31-

35], М.Кармазіна [41], А.Колодій [42], В.Кремень [53], М.Надольний [63], М.Панов 

[67], С.Рябов [123], М.Сазонов [124] та ін. 

Взаємодію між громадянським суспільством та державою відображає у 

авторському визначенні громадянського суспільства вітчизняний дослідник 

О.Корнієвський: «Реальне громадянське суспільство є сукупністю усіх способів 

взаємодії і форм громадської самоорганізації, за допомогою яких забезпечується 

захищеність життєво важливих особистих і суспільних інтересів, сталий розвиток 

суспільства, яке взаємодіє з державою заради безпеки особистісної та майнової 

(відповідно до класичного визначення поняття «безпека»), досягнення спільного 

добробуту суспільства і держави через здійснення громадського контролю за 

діяльністю підконтрольних суспільству органів державної влади, що формуються на 

засадах відкритої конкуренції та професіоналізму» [50, с. 60]. 

Структура громадянського суспільства складається з таких елементів, що по 

суті є соціальними групами та інститутами, а саме громадські організації та 

об’єднання громадян, територіальні громади, профспілки та творчі об’єднання, 
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трудові колективи та колективи навчальних закладів, політичні партії, які не 

пройшли до влади, благодійні, релігійні організації тощо. 

У громадянському суспільстві громадяни, а саме соціально активні 

особистості, є головними суб’єктами, що об’єднуються для самореалізації, 

створення ідей та впровадження соціально корисних ініціатив. Однією з найбільш 

поширених у світі структурних форм громадянського суспільства є громадські 

об'єднання. У країнах світу громадські об'єднання визначають по-різному, вони 

мають особливості класифікації та законодавчого регулювання.     

Поняття громадські об’єднання, звичне для  української наукової літератури 

і практики, в іноземній правовій літературі та нормативно-правових актах майже 

відсутнє. У зарубіжній практиці найчастіше застосовують терміни: недержавні 

організації (НДО) (найпоширеніший термін, який засвідчує, що організації створені 

і керовані громадянами без жодного формального втручання держави) або ж 

неурядові організації (НУО), оскільки в побутовому словнику держава асоціюється 

із виконавчою системою влади [52]. 

У дисертаційній роботі використано термін громадські об'єднання, а тому 

необхідно дати його визначення відповідно до національного законодавства країни, 

у якій здійснено дослідження. Донедавна в Україні більше використовували назву 

громадські організації. Це поняття у Законі України «Про об’єднання громадян» 

визначено як об’єднання громадян для задоволення та захисту своїх законних 

соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та 

інших спільних інтересів [95, с. 504]. 

1 січня 2013 року набув чинності  новий Закон України «Про громадські 

об’єднання», що визначає поняття громадська організація як громадське об’єднання, 

засновниками та членами (учасниками) якого є фізичні особи [82, с. 1]. Отже, 

ключовим стає поняття громадське об’єднання – добровільне об'єднання фізичних 

осіб та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і 

свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, 

екологічних та інших інтересів [82, с. 1]. З цього визначення випливає, що 

громадяни для здійснення і захисту своїх прав і свобод, а також задоволення 
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політичних, економічних, культурних та інших інтересів, мають право на відповідні 

громадські об’єднання. Це право є невід’ємною частиною прав людини і 

громадянина. Воно проголошене Загальною декларацією прав людини, 

Конституцією України та законами України. 

Загалом, концепція функціонування ГО може широко варіюватися залежно від 

того, як визначити поняття громадське об'єднання. Сам термін може означати 

десятки різних видів організацій та об'єднань. Наприклад, приватні школи і лікарні 

можна віднести до ГО, оскільки вони є недержавними організаціями і створені для 

задоволення суспільних інтересів. Терористичні групи можна вважати 

громадськими об’єднаннями за своєю формою, оскільки вони створені, щоб 

контролювати уряди, та функціонують незалежно від держави. Сутнісні особливості 

громадських об'єднань можуть змінюватися залежно від їх розміру, мети, 

організаційної структури та матеріальних ресурсів. Наприклад, дитячі громадські 

організації значно відрізнятимуться за метою та масштабами своєї діяльності від 

військових ветеранських організацій, які, в свою чергу, не будуть схожі на 

міжнародні благодійні фонди або експертно-аналітичні центри. 

Пітер Віллеттс у своїй праці «Що таке недержавні організації» [203] стверджує, 

що немає загальноприйнятого визначення ГО, але є три визнані характеристики, що 

виключають деякі організації з розгляданого поняття. По-перше, ГО не повинне 

бути політичною партією чи урядовою установою. Вони не повинні бути 

безпосередньо пов'язаними з будь-якими організаціями уряду. Крім того, їх метою 

не повинне бути здобуття політичної влади в межах їхньої діяльності. По-друге, 

вони не мають генерувати прибуток. Бізнес-структура чи компанія, націлена на 

заробляння грошей, не є громадським об'єднанням. По-третє, всі злочинні групи 

слід виключити з визначення ГО, хоча вони і не належать до урядів або приватних 

компаній. Відтак, справжньою сутнісною характеристикою ГО є суспільно корисна 

мета їх створення та функціонування. 

 Шаміма Ахмед та Девід Поттер в праці «ГО в міжнародній політиці» дають 

визначення ГО через перелік груп організацій, які слід виключити з понятійного 

кола. На думку авторів, громадськими організаціями не можуть бути державні 
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органи, корпорації, релігійні групи, політичні партії, приватні лікарні, школи, 

спортивні організації, братські організації та терористичні групи [196, с.78]. 

Узагальнений підхід до визначення та класифікації ГО застосував сучасний 

науковець Ласло Сабо.  За його визначенням, «громадські об'єднання – це юридичні 

установи, створені особами або організаціями без участі чи представництва уряду. У 

тих випадках, коли ГО повністю або частково фінансується урядом, організація 

зберігає свій неурядовий статус, поки ніхто з представників уряду не є частиною 

організації» [197]. Учений аналізує ГО в сучасному світі та пропонує таку 

класифікацію: 

 міжнародні громадські організації; 

 міжнародні громадські організації, орієнтовані на бізнес; 

 громадські організації із захисту навколишнього середовища; 

 громадські організації, якими оперує уряд; 

 квазіавтономні неурядові організації; 

 громадські організації з технічної допомоги.  

Слід зазначити, що ця класифікація є авторською опозицією Ласло Сабо, яка, на 

думку авторки роботи, повно репрезентує наявні в сучасних демократичних 

суспільствах різновиди громадських об’єднань. Методологічну основу класифікації 

громадських об'єднань цієї дисертаційної роботи утворює законодавство країн світу, 

що буде розкрито у другому розділі дослідження. 

Хоча ГО не прагнуть отримати прибуток, за організацією та структурою вони 

дуже схожі на комерційні корпорації. Основною відмінністю між ГО та 

комерційними структурами є джерела доходу. Так, джерелами фінансування 

громадських організацій зазвичай виступають членські внески, уряди, приватні 

корпорації, фонди та іноземні джерела. Для того, щоб зібрати кошти для діяльності 

ГО, її лідерам необхідно підтримувати та розвивати організаційну структуру, 

маркетинг, стратегію функціонування, менеджмент, системи моніторингу, оцінки та 

обліку. Тому організаційна структура громадських об'єднань дуже схожа на 

структуру комерційних організацій, за винятком того факту, що вони не виробляють 

ніяких матеріальних продуктів. 
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У міру зростання кількості ГО у світі протягом останніх десятиліть відчутно 

збільшився конкурентний тиск між ними. Так, Марк Лінденберг ще в 2003 році у 

своїй праці «Ми на гострому чи тупому краї? Поліпшення ефективності діяльності 

неурядових організацій за допомогою приватного та громадського сектору 

стратегічного менеджменту» [176] писав, що фінансові донори з розвитком 

громадянського суспільства вимагають усе більшої фінансової підзвітності ГО та 

очікують від них конкретних результатів діяльності. Він пояснив, що невеликим ГО 

все складніше йти в ногу з більш ефективними і великими організаціями, які 

володіють кількісними перевагами зв’язків та каналів надання соціальних послуг.  

Проте громадські об'єднання мають багато переваг перед комерційними 

організаціями і перед державними органами, серед яких: 

 серйозна підготовка, лідерські здібності, відповідальність і заповзятість 

працівників громадських організацій; 

 залучення до діяльності різних джерел фінансування, окрім допомоги 

державних органів, зокрема  використання волонтерського руху; 

 краще усвідомлення суспільного запиту завдяки роботі безпосередньо серед 

людей; 

 довіра з боку громадян, які усвідомлюють статус неприбутковості більшості 

громадських організацій; 

 існування середовища конкурсного відбору серед громадських організацій, що 

забезпечує рівні можливості розвитку та потребу самовдосконалення тощо. 

Сьогодні громадські об'єднання часто отримують фінансову підтримку від 

урядів та місцевих органів влади у вигляді грантів. Причиною такого процесу все 

частіше стає "криза спроможності держави" (описана Клер Уллман у роботі "Криза 

державного соціального забезпечення" [201] ), котра пов'язана з непристосованістю 

державних структур до боротьби із новими видами соціальної напруги (зростання 

безробіття, різке розшарування верств населення, погіршення соціального 

забезпечення громадян та ін.). 

Треба зазначити, що укладання контрактів і договорів з громадськими 

організаціями про надання послуг коштує державі дешевше, ніж використання для 
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цього бюрократичного апарату державних органів, і може здійснюватися в таких 

випадках: 

 у країні існує традиція наймання державою громадських організацій і 

об'єднань для надання соціальних послуг; 

 існує так звана "криза спроможності держави"; 

 через економічну кризу держава вимушена приватизувати соціальні послуги. 

З огляду на все, що було зазначено вище, можна констатувати збільшення 

соціальної (а можливо, і політичної та економічної) ролі громадських об'єднань у 

сучасних демократичних суспільствах. Тому постає питання про чітке визначення їх 

місця та ролі в системі суспільних інститутів і відносин, правового закріплення їх 

статусу, прав та обов’язків. Іншими словами, виникла необхідність 

інституціоналізації громадських об'єднань у сучасних суспільствах.  

Якщо розглядати інституціоналізацію через призму соціальних інститутів, її 

можна визначити як певні дії щодо упорядкування та формалізації соціальних 

зв’язків і відносин. Залежно від ступеня інституціоналізації громадсько-політичних 

зв’язків, вони можуть призвести до завершених інституційних форм, можуть 

створити  передумови для заснування інституту або ж взагалі не втілитися в життя. 

Ілюстрацією другого випадку слугують масові демонстрації або мітинги, які можуть 

бути організовані як на підтримку чинної влади, так і проти неї. Про 

інституціоналізацію говорити в такій ситуації завчасно, однак, за наявності 

харизматичних лідерів іноді виникають умови, коли громадський рух 

перетворюється на політичну партію. 

Відомий український науковець, професор Г.Зеленько у своїй роботі 

«Інституціоналізація громадянського суспільства у постсоціалістичних країнах (на 

прикладі країн Вишеградської групи та України)» пише: «Інституціоналізація – це 

процес визначення і оформлення організаційних та правових структур органів 

державної влади задля задоволення суспільних потреб. Однак за демократії 

громадянське суспільство є повноцінним суспільним інститутом з відповідними 

владоутворюючими ресурсами, тому поняття «інституціоналізація» цілком 

застосовуване і щодо громадянського суспільства. Інституціоналізація 
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громадянського суспільства відбувається у три етапи: на першому виникають 

потреби, задоволення яких передбачає спільні дії; на другому – формуються загальні 

цілі, суспільні норми (зокрема правові) для забезпечення взаємодії відповідних 

суб’єктів; на третьому – встановлюється система санкцій для забезпечення реалізації 

норм і правил поведінки влади» [32, с.10]. 

Авторка продовжує: «Проте добре відомо, що політика реагує лише на 

організовані інтереси, тому владоутворюючими ресурсами має наділятися все 

суспільство. До них належать: суверенітет народу відносно держави, право на 

об’єднання, формування складу політичної еліти через політичні вибори, 

прерогатива постійно визначати легітимність політичної влади. Тобто виключно 

держава через запровадження норм і процедур, обов’язкових для будь-якої моделі 

демократії, здатна сформувати “вихідний простір” для утвердження громадянського 

суспільств» [32, с.11]. 

На думку вітчизняного дослідника В.Зимогляд, інституціоналізацію слід 

трактувати як процес утворення, закладення і розвитку будь-яких нових державних і 

суспільних інституцій як усталених форм організації діяльності людини. 

Інституціоналізація – активний процес вироблення і закріплення соціальних норм, 

правил, статусів, ролей і перетворення їх на систему, що спроможна діяти заради 

задоволення громадянських потреб. Інституціоналізація є не що інше, як заміна 

спонтанної чи експериментальної поведінки на передбачувану поведінку, яка 

прогнозується, моделюється і регулюється [36, с.235]. 

Автор зазначає, що завдання інституціоналізації громадянського суспільства в 

Україні дуже ускладнюється тією обставиною, що тут відсутні традиції створення 

громадських ініціатив, громадських рухів та інших форм участі, за допомогою яких 

громадяни можуть висловлювати і відстоювати свої інтереси. Низька ефективність 

модернізаційних процесів зумовлена неузгодженістю інтересів різних суспільних 

груп, а започатковані інституційні перетворення не відповідають вимогам розвитку 

українства [36, с.235]. 

Отже, поняття інституції витлумачуємо як принципи та регламент, за якими 

суб’єкти у суспільстві взаємодіють між собою, узгоджують різноспрямовані 
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інтереси  та реалізують спільну діяльність. Суб’єкти такого узгодження 

підпорядковуються певним правилам і нормам, яких вони повинні дотримуватися у 

межах певної інституції. Функціональність є однією з найважливіших характеристик 

будь-якої інституції, тобто від характеру сил і структур, які діють у громадянському 

суспільстві, залежать процеси інституціоналізації [36, с.236]. 

Практичний сучасний підхід до проблеми інституціоналізації громадських 

об'єднань, які у сучасних демократичних суспільствах заміщають державу у 

реалізації деяких соціальних функцій, мають представники ОБСЄ, які проводили 

відповідні дослідження громадянського суспільства в Україні та оприлюднили 

результати у комплексній праці «Національні та міжнародні механізми 

фінансування громадянського суспільства. Міжнародні заходи зміцнення довіри між 

державою та громадянським суспільством». «Інституціоналізація, - зазначають 

автори даного дослідження, - це спроможність неприбуткового сектора 

реалізовувати проекти та надавати послуги замість держави, тобто потенціал 

сектора як надійного та відповідального партнера держави в забезпеченні 

суспільства товарами та послугами» [64, с. 126]. 

Рівень інституціоналізації будь-якої суспільної організації, на думку 

С. Хантінгтона, безпосередньо залежить від її складності, суверенності, здатності 

адаптуватися до умов, які змінюються. Він вважає, що інституціоналізація є 

процесом, результатом якого стає досвід та витривалість організації, що в свою 

чергу призводить до стійкості організації [144, с. 32]. 

Між тим, незалежно від рівня стабільності та адаптивності, процедура 

інституціоналізації стає можливою, коли в суспільстві виникають певні умови: 

1) виникнення соціально-політичних і народногосподарських потреб, які 

необхідно у відповідний спосіб закріпити; 

2) формування й удосконалення організаційних структур та системи 

регламентації, що регулює соціальну та особистісну поведінку;  

3) обов’язковість інтеграції нових видів діяльності до вже наявної системи 

відносин у суспільстві, що зробить її більш життєздатною; 
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4) формування в соціумі таких умов та можливостей, що сприятимуть 

успішності кожної особистості, становленню загальнолюдських цінностей і 

стандартів, за допомогою яких буде сформовано певну систему суспільних потреб 

і мотивації.  

Основоположним суб’єктом інституціональних перетворень у суспільстві 

виступає держава у формі законодавчих та виконавчих органів. Вона створює 

комфортні умови для успішного існування громадських об'єднань у межах 

правового поля, в якому вони мають право на захист та певні обмеження на 

втручання держави в їх діяльність. Отже, можна стверджувати, що фундамент 

інституціоналізації утворюється нормативністю, яка є незмінною складовою будь-

якого інституту.  

Іншими словами, йдеться про правову інституціоналізацію органів 

громадянського суспільства. Вона базується на принципах нейтралітету, дерегуляції 

та максимального залучення громадянського суспільства до процесів 

державотворчості в умовах правового середовища.  

Термін правове середовище буде вживатися на позначення чітко 

сформульованих правил, за якими існує громадянське суспільство. Правова база є 

основою для функціонування та розвитку відносин між громадськими 

організаціями, урядом та комерційними підприємствами. Розглянемо таку ситуацію: 

міністерство прийняло рішення укласти угоду з громадською організацією для 

надання послуг у будь-якій сфері, скажімо, створення та забезпечення 

функціонування закладів для безпритульних. Державна організація в такому разі 

виділяє кошти для часткового забезпечення надання послуг, решту коштів для 

надання цих послуг у повному обсязі ГО повинна одержати з інших джерел 

фінансування. На законодавчому рівні ці відносини забезпечуються кількома 

способами: 

1. Певні норми законодавства дозволяють громадській організації в деяких 

випадках одержувати власний прибуток та звільнити його від оподаткування. 

2. Найчастіше громадській організації надається право залучати до процесу 

своєї діяльності приватні кошти, звертаючись по допомогу до фізичних та 
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юридичних осіб; у законі прописані норми, які дозволяють звільняти від 

оподаткування або призначати пільги тим, хто жертвує в громадський сектор. 

3. Громадські організації в процесі своєї діяльності співпрацюють з 

волонтерами, які збирають пожертвування, беручи участь у різних заходах щодо 

покращення умов існування  безпритульних. 

Надання соціальних послуг підтримується на законодавчому рівні, звільняючи 

волонтерів від оподаткування або компенсуючи витрати на прожиття, проїзд чи 

харчування. У такий спосіб держава залучає громадян до участі в суспільно-

корисному русі. 

Загалом, можна визначити два типи правової інституціоналізації неурядових 

організацій: «згори донизу» або «знизу догори». У відносинах «згори донизу» 

держави зазвичай впливають на ГО, надаючи ресурси та контролюючи наявні 

кошти. На противагу цьому, взаємодія «знизу догори» надає можливість неурядовим 

організаціям впливати на створення та зміну правового середовища в державі. 

Обидва підходи, на нашу думку, пояснюють відносини між громадським сектором 

та державою, але на практиці такі однобічні підходи практично не існують. Вид 

державного режиму і зрілість громадських організацій впливають на динаміку 

розвитку взаємовідносин між ними. Залежно від державного режиму, ГО мають 

різний доступ до громадськості і рівень впливу на рішення урядів. Більше того, в 

країнах розвиненої демократії громадські організації існували достатньо довго, щоб 

бути незалежними від прямого контролю урядів. Отже, ГО зазвичай мають більший 

вплив на уряди в демократичних країнах. З іншого боку, громадські об'єднання в 

багатьох недемократичних країнах недостатньо розвинуті і досі перебувають під 

сильним впливом з боку держави. 

Проте із загальною світовою тенденцією до зростання ролі таких недержавних 

інститутів, як ГО, фонди, експертні та аналітичні центри, транснаціональні коаліції, 

соціальні рухи тощо, питання їх взаємодії з державними органами особливо 

актуалізувалося. Хоча громадські об'єднання є неурядовими утвореннями (за 

визначенням), вони не можуть бути абсолютно відокремлені від влади, оскільки 

існують всередині держави. Отже, держави можуть впливати на існування і 
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характеристики ГО. У базовій науковій праці Томаса Ріссе-Каппена «Повернення 

транснаціональних стосунків. Вступ» стверджується, що існує три основні чинники, 

що впливають на розвиток громадських об'єднань: державний устрій, соціальна 

структура та політичні мережі [191, с.13].  Усі три елементи можуть вплинути на 

характеристики ГО. Зосередивши увагу на соціальній структурі, вчений наполягає 

на тому, що громадські об'єднання натрапляють на дві основні перешкоди, коли 

хочуть впливати на національну політику. По-перше, вони повинні отримати доступ 

до політичної системи та національних урядів, що передбачає наявність відповідних 

механізмів їх взаємодії. По-друге, вони повинні збільшувати підтримку та довіру 

громадськості.  

Волкер Хейнс у своїй праці «Демократичні країни, допоміжні агенти та світове 

суспільство: яка назва гри?» [164] аналізує відносини між ГО та державою за 

допомогою теоретико-ігрового поняття. Він зазначає, що існують різні варіанти 

відносин між ГО і державою залежно від часу та країни. Розглядаючи держави та ГО 

в ролі раціональних акторів, він стверджує, що неурядові організації мають змішані 

мотиви гри з урядом. Інтереси громадського сектору та держави частково 

збігаються, а частково – перебувають у конфлікті. З одного боку, третій сектор 

виконує роль двигуна суспільного розвитку та розділяє обов’язки держави з надання 

соціальних послуг.  З іншого боку, громадські об'єднання контролюють дії уряду та 

мають організовану структуру для відстоювання своїх інтересів на противагу 

інтересам державним.  

Деніс Янг у роботі «Альтернативні моделі взаємовідносин між урядом та 

неприбутковим сектором: теоретичні та міжнародні перспективи» [204]  намагається 

осмислити відносини ГО та державної влади більш комплексно. Унаслідок 

порівняльного дослідження різних країн, він робить висновок, що громадський 

сектор і держава можуть або доповнювати один одного, або змагатися між собою. 

Учений стверджує, що в деяких ситуаціях громадські організації можуть діяти не 

лише незалежно від уряду, а й слугувати доповненням до нього. Наприклад, коли 

дві країни не будують офіційні дипломатичні відносини, ГО можуть легко 

співпрацювати з громадськими організаціями в іншій країні, зокрема над 
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національними проектами. У таких ситуаціях, на думку автора, громадські 

об'єднання є хорошими партнерами для урядів. 

Згадуваний вище угорський дослідник Ласло Сабо називає такі переваги тісної 

взаємодії між державними органами та ГО: збільшення уваги та обізнаності 

громадськості щодо суспільних потреб; мобілізація великих комбінованих ресурсів 

(державних і добровільного сектору) для розв’язання соціальних проблем; 

реалізація кращих цільових програм та послуг. При цьому вчений виділяє такі 

механізми їх кооперації: включення зацікавлених та найбільш обізнаних груп 

користувачів в конкретні проекти; спільна робота громадськості та держави над 

соціальними проектами; рамкові угоди для досягнення конкретних результатів; 

політика відносин впливу. Але, на думку Л.Сабо, існують і проблеми імплементації 

механізмів кооперації державних органів та ГО на практиці: непрозорість; 

відсутність підзвітності; надмірна політизація взаємодії; зростання інтересу та 

фінансової підтримки з боку держави призводить до збільшення її впливу на сектор 

у цілому [197]. 

Хоча правова інституціоналізація громадських об'єднань відіграє ключову роль 

у процесі їх організаційного оформлення та розвитку, визначальної ролі у 

формуванні громадянського суспільства в країні набуває так звана «політична 

інституціоналізація громадських об’єднань». Політична інституціоналізація 

передбачає формування дієвої розгалуженої системи соціальних інститутів, що 

виконують функції громадського захисту, самоорганізації та контролю. Вона 

потребує акумулювання значних зусиль та ініціативи громадян, урегулювання 

внутрішніх та зовнішніх зв’язків, але має результатом якісне функціонування 

громадянського суспільства. Проте для досягнення цього правова та політична 

інституціоналізація повинні відбуватися паралельно, законодавче регулювання має 

відповідати практиці виконання. Якщо правова інституціоналізація відбувається 

швидше за політичну, це свідчить про принципове нерозуміння органами державної 

влади реального стану громадянського суспільства в країні, а отже, про 

неможливість надання саме тих форм підтримки, які необхідні для якісного 

розвитку громадських інститутів. 
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Якщо ж політична інституціоналізація відбувається швидше за правову, це 

призводить до нормативного колапсу, адже вже наявні соціальні факти та соціальні 

дії громадських об'єднань ще не мають правового забезпечення, а отже, не можуть 

бути правильно кваліфіковані. Це також може призводити до перевищення 

повноважень владними органами стосовно громадян, адже останні не мають не 

лише правового регулювання, а й захисту. 

 Тільки за умови відповідного оформлення правової та політичної 

інституціоналізації громадських об'єднань можна говорити про якісне 

функціонування останніх, як і громадянського суспільства в цілому. У країнах 

розвиненої демократії порівняно нещодавно з'явилося поняття, яке дає змогу 

виміряти функціональність громадських об'єднань, оцінити їх діяльність, – це 

поняття інституційної спроможності. 

Концепція інституційної спроможності набула популярності в 1990-х роках 

через прийняття ряду реформ у країнах, що розвиваються. Ці реформи просували 

набір адміністративних заходів для досягнення ефективного громадського 

обслуговування і зміцнення умов для розвитку приватного та громадського секторів. 

Ідея полягала в покращенні державного управління завдяки залученню соціальних 

інститутів до розв’язання проблем громадськості через здійснення координації, 

моніторингу, оцінки системи управління.  

Інституційна спроможність відображає здатність певної соціальної структури 

реалізовувати колективні дії та створювати інновації з метою досягнення 

поставленої мети. Концепт інституційної спроможності став головною темою 

протягом декількох років для такої міжнародної організації, як Програма Розвитку 

OOН (United Nation Program for Development – UNPD) [111]. Спроможність 

інститутів, відповідно до UNPD, співвідноситься з можливостями їх членів, 

організацій та рухів для ефективної реалізації відповідних функцій. Ця концепція 

описує індивідів як центральний ресурс для побудови спроможності. Спроможність 

визначається і як контекст, де набір об'єктів діє для досягнення загальної мети 

відповідно до встановлених правил. Е.Гріндел стверджує: «Інститути є законними 

нормами, що управляють  стосунками економічних агентів, державних організацій 
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та фірм. Тоді інституційна спроможність є здатністю держави встановити набір 

правил, які врегулюють економічні та політичні взаємодії» [163, с. 9]. 

Таким чином, якщо «спроможність» - це поняття, що відображає здатність 

соціальних інститутів (в контексті даної работи) реалізовувати покладені на них 

функції, то «інституційна спроможність» є показником комплексної взаємодії 

інститутів та держави, яка створює зовнішні умови для самореалізації соціальних 

інститутів. Виходячи з цього, ми можемо дати визначення поняттю «інституційна 

спроможність» в контексті вивчення громадських об'єднань – це результат взаємодії 

громадських об’єднань та держави, який проявляється у здатності громадських 

інститутів виконувати покладені на них функції (надавати соціальні послуги) у 

визначених державою нормативних рамках. 

Концепція інституційної спроможності по-різному описана в працях науковців. 

Деякі автори визначають її як внесення, процес; інші – як результат (П.Морган) 

[181-182], інституційну якість (Ф.Фукуяма) [161-162], властивість управління 

(Е.Гріндел) [163], організаційну характеристику (А.Толобем) [200], фактор, що 

розкриває можливості індивідуальності (А.Сен) [195]. Термін інституційна 

спроможність уживають і як синонім до слів якісне управління, організованість, 

ефективність.  

В будь-якому випадку, концепція інституційної спроможності, створена в 

демократичних державах, передбачає взаємовигідну кооперацію органів державної 

влади та громадських інститутів. Угорський науковець, політик та громадський діяч, 

професор філософії Ласло Сабо визначив економічні та політичні чинники, що 

сприяли такій кооперації. Політико-соціальними чинниками він назвав: 

- настання нової ери (постконфліктної або нової адміністрації), яка веде до 

збільшення бажання і здатності урядів розширити роль громадянського 

суспільства та громадян; 

- партнерські відносини між громадянським суспільством, приватним сектором 

та державою, що є найбільш ефективним способом розв’язання комплексу 

соціально-економічних проблем; 
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- соціальний капітал (зростання здатності та можливостей громадян бути 

залученими до публічних справ), що все більше сприймається як природне 

доповнення до економічного зростання та розвитку; 

- мотивація громадського сектору публічними перевагами, а не лише 

матеріальною вигодою; 

- плюралізм та участь у процесі прийняття рішень, що стає інструментом для 

досягнення соціального консенсусу навколо нових політичних рішень та 

реформ [197]. 

До економічних чинників кооперації органів державної влади та громадських 

об’єднань учений відніс: 

- зменшення віри сучасних світових організацій (Світовий Банк, МВФ) та 

західних спонсорів у здатність урядів і ринків до розвитку; 

- невідповідність потреб, які зростають, та/або національних бюджетів, які 

зменшуються, проблемам медичного та соціального забезпечення, освіти та ін., 

що призвела до бажання урядів «розділити ношу»; 

- зростання відповідальності місцевої влади у наданні відповідних послуг 

(медицини, освіти, соціального забезпечення) без перерозподілу ресурсів з боку 

центральної влади для забезпечення цих потреб; 

- зростання здатності громадського сектору залучати фінансування для поставки 

базових послуг; 

- визнання владою меншої ціни та доданої вартості громадського сектору 

(порівняно з іншими секторами, наприклад приватним) [197]. 

Отже, можна говорити про безперечні переваги взаємодії органів державної 

влади з громадськими об’єднаннями в сучасних демократичних країнах. По-перше, 

співпраця між державним та громадським сектором призводить до кращої 

концентрації на соціальних проблемах та висвітленні соціальних потреб. По-друге, 

мобілізується більше ресурсів (державних, приватних та громадського сектору) для 

розв’язання соціальних проблем. Нарешті, мотивується розробка та реалізація 

цільових програм і сервісів, спрямованих на забезпечення соціальних потреб. 
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Проте виникають запитання: чи стосуються ці переваги, як і інституційна 

спроможність громадських об'єднань взагалі, тільки демократичних країн; як 

відбувається інституціоналізація громадських об'єднань за авторитарних і 

тоталітарних політичних режимів; які інституційні можливості взаємодії 

громадських об'єднань та державної влади. 

Для з’ясування цих питань необхідно дослідити моделі взаємодії держави та 

громадянського суспільства, а також рівні, форми, механізми їх кооперації й типи 

зв’язків між владними органами та громадськими об'єднаннями.  

 Інституціональна сторона як узагальнене вираження суб’єктивного складу 

правових відносин, які розглядаються як юридичний механізм взаємодії органів 

державної влади та громадськості, являє собою складну, розгалужену систему 

державних органів.  

Партнерами в державному секторі для громадянського суспільства насамперед 

є: 

 органи місцевих адміністрацій та місцевих рад; 

 представницькі органи влади (комітети та комісії місцевих рад); 

 комітети й територіальні управління соціального захисту населення; 

 відділення соціального обслуговування населення; 

 управління й відділи у справах сім'ї та молоді тощо. 

На думку А.Халецького [143], існує три моделі взаємодії органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування з громадянським суспільством та 

громадськістю в цілому. На нашу думку, описані А. Халецьким моделі відповідають 

взаємовідносинам громадянського суспільства з органами державної влади за 

тоталітарних, авторитарних та демократичних політичних режимів. У свою чергу, 

політичний режим впливає на процес інституціоналізації громадських об'єднань в 

країні. Розглянемо ці моделі. 

Модель владарювання і підпорядкування притаманна державам тоталітарного 

режиму інтеракції держави з суспільством. Громадянське суспільство відсутнє або 

малорозвинене, а в разі існування є повністю відокремленим від держави та зазнає 
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переслідувань. Держава показово створює вигляд існування громадської активності, 

хоча насправді така діяльність повністю підконтрольна керівній владній вертикалі.  

Суспільство в такій моделі складається з громадян, які позбавлені всіх прав, 

крім одного – підтримувати правлячий режим. Громадяни та створювані ними ГО 

відіграють роль певного важеля впливу на суспільство, конкуруючи з державою, а 

тому сприймаються негативно. Будь-які вияви громадянської ініціативи державні 

органи визнають як замах на державні інтереси. 

Через це інституціоналізація громадських об'єднань як об’єктивний процес в 

тоталітарних державах не відбувається або практично не відбувається. По-перше, 

держава не створює для цього відповідну правову базу, тобто гальмується процес 

правової інституціоналізації громадських об’єднань. Політична ж 

інституціоналізація (мається на увазі активна діяльність громадських об’єднань в 

соціальній та політичний сферах) виявляється в цьому випадку протизаконною, а 

законні механізми такої діяльності не створені. Офіційно дозволене поле 

функціонування громадських об'єднань дуже звужене, а тому вони не можуть бути 

повноцінними суспільними інститутами з притаманними їм функціями та 

суспільною місією. Ті ж громадські інституції, які існують в тоталітарних 

суспільствах під контролем чинної влади, ми не розглядаємо в цьому контексті, 

адже їх не можна вважати інституціями громадянського суспільства за визначенням. 

Перехідна модель властива державам, у яких головує одна особа 

(авторитарний режим). На перший план виступає необхідність розвитку діалогу між 

державою та громадянським суспільством, що створюється. Перехідна модель 

виникає за наявності таких причин: 

– у демократичному суспільстві держава є політичним інститутом, що 

намагається відшукати спосіб управління, при якому вдасться уникнути протиріч 

між об’єктом і суб’єктом управління, коли вони є залежними один від одного 

суб’єктами суспільних стосунків; 

– громадянське суспільство в процесі формування бажає посилити своє 

виключне право за рахунок різних інститутів, потребуючи дієвих технологій 

взаємодії з державою та вітчизняними й міжнародними ГО; 
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– з точки зору політичної поведінки громадян нерідко простежується 

демонстрація агресивності, яка може приймати антигромадські форми. Державі та 

суспільству потрібно використовувати інструменти для кореляції: переговори, 

пошуки компромісу та солідарне розв’язання конфліктів, щоб уникати 

розбіжностей. 

У цих умовах виникає об’єктивна необхідність правового оформлення 

взаємодії влади та громадських об'єднань, тобто починається процес правової 

інституціоналізації громадських об'єднань. Проте механізм якісного 

функціонування та взаємодії з суспільством і владою для громадських об'єднань ще 

не сформований, існує багато процесуальних та юридичних перешкод. Крім того, 

держава продовжує виконувати провідну функцію в суспільстві, контролюючи всі 

суспільні відносини. Тому повна інституціоналізація громадських об'єднань за 

авторитарних режимів неможлива, їх інституційна спроможність є низькою.  

 Дуже популярним механізмом, яким користується авторитарна держава при 

взаємодії з громадськістю, є РR (Public Relations), тобто «правильне» висвітлення 

інформації про реальний стан свободи та можливостей громадських інституцій. 

Держава прагне упорядкувати зв’язки з громадськими інституціями, основою яких є 

така значуща концепція, як «взаємодія». 

Взаємодія держави з колективними структурами в широкому сенсі, може 

існувати в таких формах: сприяння, узгодження, залучення до роботи в державних 

органах та до участі в підготовці рішень, урахування громадської думки щодо тих 

чи тих подій, надання повноважень контролю. Визначено такі інститути, притаманні 

відкритій демократії, як громадські ради, публічні слухання з різних питань, 

координаційні комісії. 

Крім закріплених на законодавчому рівні форм, мають місце різноманітні 

способи та методики здійснення суспільних зв’язків, незамінних для громадських 

організацій та органів державної влади. 

На перехідному етапі розвитку суспільства стосунки між громадськістю та 

державою повинні базуватися на використанні сучасних наукових методів 
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дослідження цілей різноманітних груп громадськості, з обов’язковим урахуванням 

та заохоченням зворотного зв’язку. 

Для підтримання ефективної комунікації з громадськими структурами 

державні органи, що відповідають за інформаційні зв’язки, повинні здійснювати такі 

функції: 

– оприлюднення у засобах масової інформації та на офіційних сайтах 

матеріалів про діяльність вищих органів влади, інформації щодо прийнятих рішень 

та роз’яснення деяких ключових моментів; 

– регулярне проведення моніторингу інформації, розміщеної у ЗМІ, щодо 

функціонування державних органів влади, своєчасне реагування на критичні 

виступи та публікації; 

– написання текстових і підготовка відео- та фотоматеріалів для подальшого їх 

розміщення на офіційних сайтах; 

– розроблення та передача до профільних органів виконавчої влади графіків 

проведення заходів, які планується висвітлювати в засобах масової інформації, та 

підготовка матеріалів для публікації на веб-порталах; 

– підготовка та висвітлення  прес-конференцій і брифінгів, здійснення 

акредитації журналістів, анонсування подій, які планується проводити, та їх 

інформаційний супровід; 

– інформування громадськості про новини та актуальні питання у галузі 

науки, освіти, суспільного життя через діяльність інформаційних агенцій, теле- та 

радіокомпаній, друкованих засобів масової інформації, інтернет-видань, інших 

творчих організацій, підприємств та установ. 

Слід підкреслити, що, за даними соцопитувань, у суспільствах з перехідною 

моделлю існування громадських організацій пояснюється виконанням ними таких 

функцій: правового захисту; здійснення незалежних аналітичних досліджень; 

контролювання дій влади; безпосередньої участі в роботі дорадчих органів; надання 

пропозицій та розробленя важливих державних рішень; контролю за виконанням 

законів щодо захисту природного середовища; організації акцій протесту тощо. 
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Між тим, маємо зазначити, що ці показники в більшості позицій є вищими 

серед тих, хто бере безпосередню участь у діяльності громадських організацій, 

порівняно з тими, хто не бере.  

Управлінська модель притаманна демократичним політичним режимам. 

Налагоджені правові механізми функціонування громадських об'єднань дозволяють 

їм не тільки якісно виконувати свою суспільну місію, а й допомагати державі, 

перебираючи на себе частину її зобов’язань. Тут громадські об'єднання діють як 

сформований інститут з високими показниками – інституційною спроможністю. 

Водночас громадськість контактує з державою як клієнт, що отримує послуги. 

Практична діяльність державних структур повинна базуватися на таких принципах, 

як повага до клієнта та його запитів, професіоналізм і відкритість, підтримання 

активних дій у розв’язанні завдань, публічність та доступність. 

У таких умовах держава повинна будувати зв’язки з громадськістю на основі 

найбільш ефективних методів, а саме: участі в процесі законотворчості, 

довгострокових контрактів та угод, розробки та виконання соціальних програм на 

ґрунті інформаційної взаємодії. У партнерських, паритетних стосунках держави з 

громадянським суспільством при домінуванні суспільних інтересів полягає 

квінтесенція перехідної моделі. 

В управлінській моделі взаємодії державної влади з громадськістю наявність у 

державному управлінні зв’язків з громадськістю можна кваліфікувати як допомогу 

державі у розв’язанні об’єктивного протиріччя між цілісністю державної влади та 

розмаїттям політичної сфери.  

Державні служби надають підтримку та сприяють становленню 

громадянського суспільства, що відповідає загальнодемократичним тенденціям 

суспільного розвитку, для чого налагоджують двосторонній  зв’язок з громадянами. 

Головними функціями РR у системі державного управління вважаються допомога в 

демократизації державного управління та підтримка у становленні громадянського 

суспільства. 

Отже, результатом взаємодії є наявність змін не тільки в суб’єкті, але й у 

об’єкті взаємодії, скажімо, трансформація стану громадської думки.  
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На основі здійсненого аналізу, можна зробити висновок, що ця модель є 

оптимальною для управління різноманітними процесами, які виникають в умовах 

співіснування демократичної держави та розвиненого громадянського суспільства.  

Саме управлінська модель взаємодії органів влади з громадськими 

об'єднаннями, яка існує за демократичних політичних режимів, розробила 

найбільше рівнів, форм, типів і механізмів взаємодії між державною владою та 

громадянським суспільством (громадськими об'єднаннями). Теоретичне 

дослідження всіх аспектів такої взаємодії важливе для цього дослідження як 

методологічне підґрунтя другого та третього розділів, де буде йти мова про 

практичну реалізацію взаємодії між державними органами і громадськими 

об'єднаннями в Україні та світі. Отже, можна визначити такі рівні взаємодії влади та 

громадськості: інформування; комунікація; консультування; участь і партнерство. 

Інформування – це односпрямований процес, при якому органи державної 

влади та місцевого самоврядування надають інформацію громадськості або 

організаціям чи групам, що представляють інтереси будь-яких суб’єктів, які, 

можливо, перебувають під впливом відповідної політики. 

Індикатори вимірювання: наявність систематичних публікацій, щорічних 

звітів, регулярна поява представників влади в ЗМІ та проведення ними прес-

конференцій; розміщення інформаційних стендів (дощок); безперебійна робота 

офіційних сайтів тощо. 

Комунікація – двосторонній процес передавання та отримання  інформації між 

владою та громадськістю, при якому не існує певної мети та передбачуваних 

наслідків.  

Індикатори вимірювання: особистий прийом посадовцями громадян; зустрічі 

чиновників державної влади з колективами підприємств та установ і проведення 

прес-конференцій; опублікування прес-релізів і відповідей на запити та звернення 

громадян на веб-сайтах й у ЗМІ; участь у зборах громадян і круглих столах 

представників громадськості та влади тощо.  
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Консультування – це процес прямого обміну думками щодо будь-яких 

аспектів громадського життя, ознайомлення з ідеями та позицією іншої сторони 

щодо способів досягнення певних цілей та напрямків діяльності чинної влади. 

Індикатори вимірювання: участь представників громадськості в роботі комісій 

у місцевих органах влади; громадські слухання та експертні ради при органах 

державної влади, вивчення громадської думки шляхом незалежних опитувань; 

круглі столи з участю представників громадськості та влади; консультації з 

представниками громадськості перед прийняттям доленосних рішень і програм. 

Участь (залучення) – це активна участь громадян або ГО за їхньою 

ініціативою у формуванні суспільної політики, розробці шляхів її втілення та оцінці 

результатів. Цей процес є двостороннім і спрацьовує лише за умови реального 

партнерства. Термін залучення означає представлення та відстоювання інтересів 

громад в органах місцевої влади під час прийняття рішень.  

Індикатори вимірювання: існування та практичне застосування законодавчих 

актів, які регламентують форми й механізми участі громадськості в розв’язанні 

питань на місцевому та загальнонаціональному рівнях, зокрема, положення про 

громадські слухання; положення про місцеву ініціативу; положення про загальні 

збори громадян; порядок консультацій із громадськістю щодо планування та 

реалізації місцевого бюджету; положення про конкурс соціальних проектів (міні-

гранти); положення, яким передбачено механізм делегування органам 

самоорганізації населення окремих повноважень відповідної місцевої ради, фінансів 

і майна; порядок інформування громадськості про діяльність органів державної 

влади; порядок проведення консультацій з громадськістю; порядок сприяння 

проведенню громадського контролю за діяльністю влади та посадових осіб; 

положення про громадську раду та інші консультативно-дорадчі органи при органах 

державної влади та місцевого самоврядування. 

Партнерство є найвищим ступенем співпраці влади та громадськості, їх 

взаємна відповідальність. Воно засноване на інтеграції зусиль влади та громади на 

шляху досягнення поставлених цілей для покращення життя всіх членів суспільства. 



41 
 

Партнерство – це процес співпраці в ефективних діях, визначенні способів 

розв’язання проблем, пошуку нових можливостей та їх спільної реалізації. 

Підготовку, розробку та втілення суспільного договору між владою та 

громадськістю, соціальне замовлення можна назвати прикладами дієвого 

партнерства. 

Партнерство не можна вважати догмою, це процес розвитку та вдосконалення, 

тут немає нічого незначного. Партнерство –  це одночасно шлях та інструмент 

формування й досягнення мети та розв’язання проблем, які виникають на цьому 

шляху. 

Сучасний етап розвитку суспільства неможливо уявити без втілення в життя 

інноваційних розробок діяльності представницьких органів, що дає можливість 

підвищити рівень якості надання послуг громадянам. 

Індикатори вимірювання: функціонування інформаційних центрів, розробка 

спільних договорів між органами місцевого самоврядування та організаціями 

громадянського суспільства,  наявність інформаційних карток, електронного 

врядування або його елементів, національних та місцевих конкурсів міні-грантів, 

єдиних вікон для надання та оплати послуг, стратегічних планів міст тощо. 

З метою поліпшення продуктивності взаємодії органів влади з інститутами 

громадянського суспільства, подальшого розвитку партнерських відносин, бажано  

використовувати такі форми взаємодії, які в державних програмах різних країн 

вважаються найбільш ефективними, а саме: 

– надання консультаційної та юридичної підтримки громадським організаціям 

різноманітного спрямування; 

– формування асоційованих структур за принципом цільового підходу,  

завдання та правила існування яких є чітко визначеними; 

– створення консультативно-дорадчих органів, експертних рад, комісій, груп 

тощо для спільного планування роботи та кваліфікованої оцінки діяльності місцевих 

органів влади; 
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– залучення інститутів громадянського суспільства до підготовки, втілення й 

громадської експертизи проектів законодавчих актів і програм соціального 

розвитку; 

– здійснення цілеспрямованої довгострокової програми з підготовки 

висококваліфікованих кадрів та взаємного навчання держслужбовців і 

представників інститутів громадянського суспільства навичкам і практиці 

партнерської роботи на основі досвіду сучасних демократій.  

У розробленій Національним агентством України з питань державної служби 

брошурі «Взаємодія державної влади з громадянським суспільством/ неурядовими 

організаціями: інформація, консультація та активна участь» [15]  автори визначають 

три основні типи зв’язків між органами державної влади та організованими 

інтересами громадян. Видається доцільним узагальнити та використати ці типи в 

процесі дослідження взаємодії між владними органами та громадськими 

організаціями. 

Інформація. Вона належить до односторонніх видів зв’язку. Державні органи 

формують та передають її для громадського використання. Передбачено, що існує 

два види доступу до інформації: «пасивний», коли громадяни надсилають запити, та 

«активний», який полягає в поширенні відомостей серед громадян, тобто у 

громадськості є доступ до публічної інформації, офіційних газет та урядових веб-

сайтів. 

Інформаційна діяльність органів державної влади складається з трьох блоків 

завдань: 

– надання органам державної влади та місцевого самоврядування 

інформаційного обслуговування; 

– забезпечення надійних зв’язків з “внутрішніми абонентами” – державними 

службовцями та посадовцями місцевого самоврядування; 

– налагодження комунікативних зв’язків із “зовнішніми клієнтами” – 

громадянами та інституціональними структурами суспільства. 

Вважаємо необхідним акцентувати увагу на таких формах просування 

інформації про діяльність органів державного управління: 
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– видання та розповсюдження інформаційних бюлетенів, прес-релізів, оглядів, 

фото- та відеоматеріалів, інформаційних збірників; 

– організація та інформаційне забезпечення прес-конференцій, брифінгів, 

зустрічей і телевізійних дебатів з політичними діячами, “круглих столів“, прес-

клубів, інтерв’ю з керівниками органів державної влади; 

– підготовка публікацій у ЗМІ про виступи та зустрічі керівників або  

відповідальних працівників органів державної влади, координація та  проведення 

теле- і радіопередач; 

– заснування та ведення архівів інформації про роботу державного управління; 

– створення та розміщення на web-сторінках інформації про наслідки 

діяльності органів влади; 

– буд-які форми поширення офіційної інформації, що не суперечать чинному 

законодавству. 

Взаємодія між владою та громадськістю з точки зору інформації базується на 

комунікативній діяльності органів державної влади (ОДВ) та є дещо специфічною: 

– у більшості випадків зв’язки органів державної влади мають обов’язковий 

характер і процедури їх здійснення обмежуються чинним законодавством, 

розпорядженнями вищих за рангом організацій та внутрішніми й зовнішніми 

чинниками; 

– у місцях споживання громадських послуг комунікативні процеси 

виявляються елементами системи їх використання (адміністративних, громадських та 

ін.); 

– ОДВ оперативно контролюють дієвість своєї діяльності щодо розв’язання 

суспільних проблем через налагодження та вдосконалення зв’язків; 

– ОДВ повинні забезпечувати не тільки власні інформаційно-комунікативні 

потреби, викликані необхідністю гідно виконувати свої зобов’язання та приймати 

ефективні рішення, а й потреби центральних органів державної виконавчої влади, 

фізичних та юридичних осіб. 

Водночас до комунікативної діяльності ОДВ висувають ще одну суттєву 

вимогу – урахування специфіки місцевості, тобто визначення пріоритетних напрямів 
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розвитку регіону, галузевої структури виробництва, наявності природних ресурсів, 

стану розвитку інфраструктури та шляхів її удосконалення, а також демографічних 

особливостей території, наявності міграції тощо. 

 А щоб взаємодія між владою та громадянським суспільством була 

ефективною, інформація повинна рухатися в обох напрямках – від органів державної 

влади до громадськості і навпаки. 

 Низхідне поширення інформації можна спостерігати тоді, коли влада 

інформує громадян про їхні права й обов’язки та про ключові моменти своєї 

політики. Інформація поширюється через інформаційні центри, під час зустрічей з 

посадовцями, через місцеві ЗМІ та інформаційні дошки, розташовані в органах 

місцевого самоврядування.  

 Висхідне поширення інформації має місце у випадку, коли громадяни 

виражають занепокоєння з приводу нагальних проблем території або виявляють 

ініціативи щодо суспільного життя під час громадських слухань, засідань дорадчих 

комітетів, інформаційних кампаній тощо. 

В інформаційній частині взаємодії між владою та громадськістю розрізняють 

наведені нижче методики: розробка та складання офіційних і політичних документів, 

проектів законодавчих програм та нормативно-правових актів; здійснення нової 

політики та положень нормативно-правових актів стосовно можливостей залучення 

громадськості та оцінювання результатів такої діяльності. 

Консультації. Консультація – це двосторонній зв’язок між громадянами та 

урядом. Основою його є попереднє формулювання урядом питання, точка зору 

громадян на яке вивчається та потребує надання всебічної інформації. Уряд визначає 

перелік питань, щодо яких потрібні консультації, формулює запитання та здійснює 

керування процесом. Громадян запрошують взяти участь у процесі, щоб висловити 

свій погляд, зауваження та пропозиції, на основі яких формується загальна суспільна 

думка. Вивчаються коментарі до проектів законодавчих актів. 

Отже, консультацію можна визначити як організований громадський процес, 

який складається з пошуку, отримання, аналізу та реагування на інформацію, 

отриману за допомогою зворотного зв’язку між зацікавленими сторонами. У більш 
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глобальному сенсі він полягає у визначенні мети й теми консультацій (політична 

ініціатива, нормативно-правові зміни, законодавчі пропозиції). 

Основною ідеєю для консультацій є зміцнення та розвиток громадянського 

суспільства. Вони здійснюються на основі методик, які ґрунтуються на нижче 

наведених принципах, згідно з якими важливу роль відіграє врахування місцевих 

культурних та соціальних особливостей, а також інституціональної структури. 

Важливі елементи консультації: 

– для забезпечення вагомого внеску та результативності потрібно правильно 

обрати зацікавлені сторони; 

– для зовнішніх консультацій необхідно відводити мінімум часу; 

– щоб забезпечити системний підхід слід правильно сформулювати відповідні 

рекомендації; 

– правильне уявлення про ролі учасників. 

Отже, необхідно розрізняти три основні типи консультацій з громадськістю: 

консультації зі створеними органами (прикладом можуть слугувати тристоронні 

комітети); консультації зі спеціальними консультативними групами; опублікування в 

Інтернеті та подання для громадського коментування інформації, яка сприятиме 

успішним консультаціям між громадськістю та органами влади. 

Консультації є обов’язковою та невід’ємною ознакою прозорого й ефективного 

управління. Залучення широких верств громадськості до консультацій характеризує 

рух від корпоративних режимів керування, які уособлюють бюрократичні методи, до 

плюралістичних підходів. 

Під час проведення консультацій найбільш поширені такі методи виконання 

проектів: всебічне дослідження громадської думки; тісний взаємозв’язок із 

представницькими групами громадян; ретельне вивчення зауважень громадськості до 

розроблюваних законопроектів. Щодо процесу реалізації проектів – співтовариство з 

фокус-групами для розробки підзаконних нормативно-правових законодавчих актів. 

Щодо оцінювання проектів – притягнення до урядових програм оцінювання 

результатів усіх зацікавлених сторін. 
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Активна участь. Активна участь – це різновид відносин, в основі яких лежить 

активне залучення громадян до формування процесу та визначення політики 

державних органів. Активна участь ілюструє рівність громадян у визначенні 

політичної стратегії, надаючи можливість оцінити кожний з варіантів розвитку та 

формування політичного діалогу, між тим остаточний варіант обирає уряд, він же 

повинен нести відповідальність за наслідки прийнятих рішень. Конференції та 

зустрічі з обговорення проблем, громадянські журі можна розцінювати як приклад 

активної участі.  

Визначено форми активної участі громадян у взаємодії з органами державної 

влади та місцевого самоврядування, в процесі прийняття владних рішень: участь у 

голосуванні, участь у проведенні референдумів, участь в опитуваннях громадської 

думки, фокус-групах, консультаціях, круглих столах та неформальних зустрічах, а 

також збори громадян, місцеві ініціативи, що знайшли масову підтримку, громадські 

слухання, участь у діяльності політичних партій, асоціацій та інших добровільних 

об’єднаннях і органах самоорганізації населення, участь у створенні дорадчих 

комітетів тощо. 

Серед методик активної участі можна назвати: тісний взаємозв’язок із 

громадськими організаціями для повідомлення інформації членам суспільства про 

відповідність новим законам; якомога більш широкий діалог з політичних питань; 

подання альтернативних пропозицій щодо нових та вже наявних законопроектів; 

право організацій громадянського суспільства на незалежне оцінювання діяльності 

органів влади. 

Документ, опублікований OECD (Організація економічного співробітництва 

та розвитку – ОЕСР), дає уявлення про аналітичну структуру, яка ілюструє різні 

рівні залучення громадян. Табл.1. 1 демонструє як традиційні інструменти 

залучення громадян, так і ті, базою для яких є інформаційні та комунікаційні 

технології (ІКТ) [189, с. 14].  

Публічні слухання та електронна пошта визначені основними інструментами 

консультування. 
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Таблиця 1.1 

 Закони Політика Інституції Інструменти 

(традиційні) 

Інструмент

и 

(ІКТ) 

Інформація  Свобода 

інформації 

(FOI) 

Зобов’язання Інформаційні 

офіси 

Реєстри,  

брошури,  

постери 

Веб-сайти,  

портали 

Консуль-

тація 

Вивчення  

регулятив-

ного  

впливу 

Групи 

меншин  

Консультатив-

ні органи  

Публічні 

слухання 

Електронна  

пошта 

Активна  

участь 

Популярні  

законодавчі  

ініціативи 

Угоди про  

співпрацю 

Центральні  

політичні  

апарати 

Громадянські  

журі 

Електронні  

дискусійні  

групи 

(EDG) 

Джерело: «Відкритий уряд – Сприяння діалогу з громадянським суспільством» (OECD, 2003), ст. 

14 (ISBN 92-64-09983-2). 

 

Відносини між органами державної влади та організованими інтересами 

громадян можна структурувати за рівнем інституціоналізації та цільових груп, як 

показано в табл.1.2 «Чотири типи взаємозв’язків між органами державної влади та 

організованими інтересами громадян»
 
[15]. 

Таблиця 1.2  

 Низький рівень 

інституалізації 

 

Високий рівень 

інституалізації 

Стратегії, срямовані на 

парламентських діячів 

Парламентський лобізм 

 

Парламентська співпраця 

Стратегії, спрямовані на 

адміністративних діячів 

Адміністративний лобізм Адміністративна співпраця 

Джерело: «Від співпраці до лобізму – парламентарі, посадовці та організовані інтереси у 

Данії та Норвегії». 

Існують певні загальні правила взаємодії інститутів громадянського 

суспільства та влади: 
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1. Ініціатива та бажання здійснити зміни. Люди повинні прагнути брати участь 

у процесі прийняття рішень задля досягнення змін у громаді. Часто ініціатива 

відходить від громадян у тому випадку, коли вони відчувають, що наслідки 

ухвалених владою рішень безпосередньо впливатимуть на їхнє життя. 

2. Відданість справі. Громадяни мають бути наполегливими та відданими 

справі, незважаючи на невдачі.  

3. Знання методів участі громадськості. Усі зацікавлені сторони мають бути 

поінформовані про методи участі громадськості, особливості про їх впровадження 

та потенційні результати.  

4. Обізнаність/Освіта. Громадяни повинні знати свої права та обов'язки щодо 

співпраці з владою та впливу на процес прийняття рішень.  

5. Співпраця з місцевою владою. Представники місцевих органів влади 

повинні навчитися спілкуватися з громадянами, бути неупередженими та ставитися 

з розумінням до їхніх потреб.  

6. Кожна із зацікавлених сторін має досягти успіху. Люди активно братимуть 

участь у процесі розробки та впровадженні політики за умови, що проблема 

стосується їх безпосередньо або вони отримають певні переваги від її розв’язання. 

Переваги повинні отримати як громадяни, так і місцева влада.  

7. Планування та впровадження. Усі зацікавлені сторони мають співпрацювати 

для того, щоб без перешкод спланувати та здійснити зміни.  

8. Прозорість. Усі зацікавлені сторони повинні бути чесними щодо кроків, до 

яких вони вдаються з метою здійснення впливу на проблему. Особливо прозорою у 

своїх діях має бути місцева влада.  

9. Гнучкість. Це один із основних компонентів конструктивної участі 

громадськості. Влада та громадськість повинні вміти домовлятися та співпрацювати 

з протилежною стороною.  

10. Залучення експертів. Методології участі громадськості необхідно 

впроваджувати за допомогою професійних експертів, зокрема спеціалістів  

громадянської просвіти, організації громадських слухань, здійснення досліджень 

якості послуг тощо [21, с.33-34]. 
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Якщо ці правила не виконуються, виникають певні перешкоди та ризики в 

ході роботи владних органів із інститутами громадянського суспільства, а саме: 

недовіра; неефективна співпраця між сторонами; недостатній доступ до інформації; 

відсутність знань про права громадян та про вміння їх використовувати; відсутність 

упевненості в собі, а відтак – ефективності; неефективні структури; недостатня 

культура участі; відсутність досвіду; нестаток ресурсів (навичок, часу, коштів); 

відсутність достатньої уваги медіа до локальних проблем; завищені очікування; 

неусвідомлення необхідності залучення професіоналів до роботи; ризик «зворотного 

вогню»; робота над дрібними проблемами, проте ігнорування та недоопрацювання 

широких питань. 

 У сучасних демократичних країнах існує багато конкретних механізмів 

взаємодії органів державної влади з громадськістю, зокрема з організованою її 

частиною, яким є громадянське суспільство. Ці механізми умовно можна поділити 

на дві групи: ті, які використовує влада у процесі взаємодії з громадськими 

інститутами; ті, які використовують громадські інститути у процесі взаємодії з 

органами державної влади.  

Розглянемо докладніше механізми, які мають змогу використати громадські 

інститути для впливу на органи державної влади.  

Загалом, у країнах розвиненої демократії серед форм участі громадян 

переважає конвенційна діяльність: звернення з листами, петиціями до офіційних 

осіб та інститутів; участь у різноманітних акціях протесту (пікетування, 

маніфестації, страйки тощо). Традиційним показником активності населення 

вважають участь у профспілках. 

Нарешті, однією з форм конвенційної політичної участі є феномен 

громадянської непокори, яка спрямована на зміну певного політичного рішення, 

закону, усталеної норми діяльності. Такий вид діяльності має значний 

мобілізаційний потенціал для громадськості та спроможний впливати на еліту 

країни. Неконвенційними формами участі є несанкціоновані мітинги, страйки, 

демонстрації; терористична діяльність, громадянська війна та революції. 
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Вплив на законодавчі органи – найбільш поширений і ефективний механізм, 

який потребує систематичності та професійності.  

Щоб впливати на діяльність законодавчих органів, організації діють, зокрема, 

шляхом здійснення громадської експертизи розроблюваних законів та 

законопроектів; публікації у ЗМІ звернень до громадян; підготовки та проведення 

пікетів, зборів та інших акцій; лобіювання в органах державної влади пропозицій 

через діяльність депутатів та участь у виборах усіх рівнів; проведення моніторингу 

виконання рішень, соцопитувань та аналізу досягнутих результатів. 

Створення так званого “народного парламенту” є одним із видів співпраці 

держави та громадських організацій. Він являє собою неформальну структуру, по 

суті є дорадчим органом при місцевій адміністрації. Функції Народного парламенту 

подвійні: з одного боку, він інформує громадськість про рішення та плани 

муніципалітету, з іншого – залучає населення до прийняття рішень. Народний 

парламент працює спільно з відповідальними представниками влади, депутатами, 

представниками органів контролю, бізнесу та громадськості. Авторитет 

громадських організацій міста, які є невід’ємною частиною Народного парламенту, 

залежить від спроможності впливати на органи влади в ході прийняття рішень. 

Структура парламенту побудована так, щоб кожна з громадських організацій мала 

можливість вносити пропозиції для обговорення через своїх представників. 

Соціальне партнерство у вигляді співробітництва між державним, 

громадським та комерційним секторами виникло в середині XX ст. Його існування є 

вкрай необхідним у зв’язку з новим етапом розвитку суспільства. Відповідальність 

за соціальне забезпечення – це спільна справа всіх груп суспільства на відміну від 

часів існування номенклатурно-партійного апарату, який повинен був розв’язувати 

всі соціальні проблеми. Отже, соціальне партнерство є практичним втіленням 

відповідальної та взаємовигідної співпраці. 

Необхідно зупинитися на деяких аспектах взаємодії громадського та 

державного секторів у формі соціального партнерства. Термін соціальне 

партнерство означає налагодження конструктивної взаємодії між трьома силами – 

першим, другим та третім секторами суспільства, у розв’язанні соціально важливих 
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проблем (бідність, безпритульність, сирітство, насильство тощо), що здійснюється 

відповідно до чинного законодавства і спрямоване на покращення нормативно-

правової бази проведення раціональної соціальної політики [57, с. 216]. 

Головна ідея соціального партнерства полягає у визначенні його як 

соціального процесу, що ґрунтується на принципах розподілу відповідальності за 

проблему та людської солідарності. Воно виникає за умови, коли представники 

трьох секторів (або хоча б двох з них) вдаються до спроб співпрацювати, розуміючи 

вигідність спільної роботи як для них самих, так і для всього суспільства. 

Громадськість має особливу відповідальність при соціальному партнерстві, адже 

вона переважно несе на собі функцію ініціатора та координатора взаємодії із владою 

та бізнесом і є чи не найголовнішою складовою у процесі комунікації між 

суспільством, бізнесом та органами державної влади. Відповідальність 

громадськості пояснюється деякими особливостями державного сектору, влада 

намагається перерозподілити власні обов’язки у сфері виконання соціальних 

функцій. Нерідко влада розглядає громадські організації як додатковий інструмент 

соціального впливу, в результаті дії якого вдається зекономити кошти для надання 

певних послуг. За своєю суттю, соціальне замовлення – це актуальна на цей час для 

суспільства в цілому або якоїсь його частини потреба. 

Координаційним підґрунтям соціального замовлення є цільова соціальна 

програма або її елемент – соціальний проект. Процес формування соціального 

замовлення та оцінки його результатів складається з кількох послідовних етапів: 

виявлення та формулювання соціальної проблеми; проведення конкурсу між 

підрозділами влади та некомерційних організацій на створення проекту кращої 

цільової соціальної програми та право стати її виконавцем; підготовка та підписання 

договору про виконання соціального контракту з дотриманням усіх процедур, які 

передбачені контрактом, проведення моніторингу громадської думки цільової 

соціальної групи щодо задоволення станом виконання соціального замовлення. 

Крім соціального замовлення, існують ще такі форми соціального 

партнерства: 
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1. Цільове фінансування будь-яких організацій, що реалізують соціально 

важливі програми. Коли державні або муніципальні органи влади усвідомлюють 

необхідність надання певного переліку послуг, що забезпечує одна організація, 

робота якої цілком задовольняє владу, така взаємодія може бути досить 

ефективною. 

2. Розміщення державних або муніципальних грантів на основі проведення 

конкурсу. Влада сповіщає про фінансову підтримку певних проектів або 

громадських ініціатив з огляду на те, що фінансування таких заходів не було 

передбачено бюджетом. З метою концентрації зусиль та ресурсів на невеликій 

кількості проблем, оголошення конкурсу супроводжується досить  суворими 

обмеженнями та вимогами до кандидатів. 

3. Формування низки асоційованих членів, для яких визначають певний 

перелік завдань, для ефективного виконання яких, власне, і створюються асоціації. 

4. Розробка та підписання угод про співпрацю, які мають тимчасовий характер 

та передбачають проведення будь-яких соціально спрямованих акцій і заходів. 

5. Підготовка та укладання угод на довгий термін, що регулюють відносини 

між різними секторами суспільства або їх частинами. Прикладом можуть слугувати 

тристоронні угоди між підприємцями, виконавчою владою та профспілками.  

Для успішної співпраці органів влади та громадянського суспільства в межах 

чинного законодавства необхідно дотримуватися таких принципів: 

1. Партнерство. Тісне співробітництво органів публічної влади та громадських 

організацій має існувати на засадах рівноправності. Виконання таких умов дасть 

можливість ефективно працювати на шляху розв’язання суспільно важливих питань 

і створить умови для об’єднання зусиль державного та громадського сектору.  

2. Відкритість та відповідальність. Функціонування громадських організацій 

та органів державної влади, органів місцевого самоврядування повинно бути 

прозорим і підзвітним, передусім у питаннях фінансового забезпечення  проектів, а 

також дотримання термінів виконання соціальних проектів. 

3. Громадська активність. Громадська активність і добровільна участь людей у 

житті суспільства суттєво впливає на діяльність органів державної влади, її 
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наявність є однією з ознак демократичного суспільства. Завданнями державних 

органів є сприяння громадській ініціативі та створення сприятливих умов для її 

реалізації. 

4. Політична незаангажованість. Сприяння діяльності громадських організацій 

та підтримка їх ініціатив за рахунок бюджетних коштів або  фондів державних чи 

муніципальних органів повинні здійснюватися відкрито та прозоро, щоб не 

викликати сумнівів у неупередженості та запобігати випадкам безпідставного 

надання привілеїв або обмежень, викликаних політичними мотивами. 

Під час здійснення своїх функцій організації громадянського суспільства 

повинні бути незалежними і неконтрольованими та виконувати свої обов’язки 

виключно в межах закону. 

5. Запобігання корупції. При розподілі бюджетних коштів та фондів органів 

державної влади чи місцевого самоврядування для підтримки громадських ініціатив 

необхідно гарантувати запобігання конфлікту інтересів, а також здійснювати 

процедури розподілу максимально прозоро для того, щоб не допустити корупції. 

6. Раціональний та збалансований розвиток. При реалізації власних або 

спільних проектів чи програм органи державної влади та громадські організації 

повинні дбати про доцільне використання коштів і збалансований розвиток у межах 

потреб, які існують у суспільстві. Така діяльність має здійснюватися максимально 

прозоро та відповідати потребам суспільства не в одній вузькій галузі, а в 

різноманітних галузях існування громадянського суспільства, що виключає 

дублювання функцій та нецільове чи неефективне використання ресурсів, коли 

певні аспекти суспільного життя залишаються поза увагою. 

7. Комплексність. Форми втілення в життя громадських ініціатив повинні 

діяти в єдиному комплексі, системно та нероздільно. Будь-яка з форм є органічним 

елементом усієї системи громадянського суспільства, розвиток кожної з них 

створює умови для укріплення інститутів громадянського суспільства. Система 

способів  реалізації громадських ініціатив є частиною розмаїття форм виконання 

органами влади своїх повноважень в інтересах як суспільства взагалі, так і окремих 

його груп. 



54 
 

8. Форми реалізації громадських ініціатив. Однією з головних ознак 

демократичного суспільства, де розумна влада широко залучає громадськість до 

співпраці з державними органами, є всебічний розвиток так званого «третього 

сектору», який підтримується прямим фінансуванням та пільгами або грантами. У 

країнах з розвиненою демократією найголовнішим є національній інтерес, високий 

рівень доходів населення дає можливість неурядовим організаціям створювати гідні 

власні умови існування. 

Результати здійсненого дослідження дають підстави зробити висновок, що 

всупереч багатьом можливостям громадських інститутів впливати на діяльність 

органів державної влади, вони потребують підтримки держави та органів місцевого 

самоврядування. Досягнення поставлених цілей, за умови надання їм допомоги, 

відбувається доволі швидко та без залучення великої кількості ресурсів. 

Співробітництво держави та громадських організацій здійснюється у різних 

формах та в різноманітний спосіб залежно від державного устрою, особливостей 

функціонування громадських організацій та чинного законодавства. Аналіз великої 

кількості літературних джерел вітчизняних та іноземних авторів дає підстави для 

визначення двох основних видів підтримки й співпраці державних і муніципальних 

органів із організаціями третього сектору: 

1. Сприяння роботі та удосконаленню незалежних некомерційних організацій, 

виконання та підвищення якості їх статутної діяльності за допомогою таких форм: 

надання громадським організаціям та особам, які матеріально підтримують 

громадські організації, податкових пільг; надання громадським організаціям пільг 

неподаткового характеру, наприклад, оренда приміщень; можливість бюджетного 

фінансування певних витрат (кошти на сплату комунальних послуг, ремонт 

приміщень, навчання персоналу); інформаційна, юридична або консультативна 

підтримка; безоплатна передача у власність громадських організацій приміщень або 

технічних засобів, які є державною або муніципальною власністю та ін. 

2. Залучення незалежних некомерційних організацій до співпраці з виконання 

державних та муніципальних програм, що передбачає такі види діяльності: 

узгодження та колегіальне створення програм, розміщення замовлень на виконання 
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соціальних послуг, всебічне сприяння реалізації проектів громадських організацій у 

межах державних та муніципальних програм [57, с. 220]. 

Можуть бути такі види співпраці: координація діяльності та спільна розробка 

програм, розміщення замовлень на виконання соціальних послуг, підтримка 

проектів громадських організацій у межах державних та муніципальних програм 

[57, с. 220]. 

 На нашу думку, до зазначеної класифікації можна додати і третій вид 

співпраці: сприяння саморозвитку громадянського суспільства з боку органів 

державної влади, про який йшла мова на IV Всесвітньому Форумі українців 18-21 

серпня 2006 р. у Києві [27]. 

Вплив влади на розвиток громадянського суспільства може здійснюватися за 

допомогою: 

– формування зручних правових та фінансових умов існування організацій і 

структур громадського сектору; 

– підвищення якості наявних та залучення нових форм співпраці між органами 

влади й бізнесом та громадськістю на основі вивчення передового досвіду інших 

країн; 

– об’єднання зусиль усіх державних та громадських організацій, спрямованих 

на забезпечення прав та підвищення добробуту громадян; 

– створення інститутів взаємодії, визначення, дослідження та    вдосконалення 

принципів, на яких ґрунтуються стосунки, для більш успішної співпраці влади, 

бізнесу та громадськості; 

– втілення принципів більш ефективної підтримки зусиль недержавних 

органів на шляху реалізації важливих соціальних програм. 

Отже, інституціоналізація громадських об'єднань та особливості їх взаємодії з 

державною владою  безпосередньо залежать від політичного режиму в країні. 

Інституціоналізація громадських об'єднань не відбувається у тоталітарних державах 

через відсутність правової бази та заборону або утиски практичної діяльності. В 

авторитарних державах починається процес правового оформлення громадських 

інституцій, формуються перші спроби реалізації механізмів взаємодії громадських 
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об'єднань з владою та суспільством. Проте через певні юридичні та процесуальні 

перешкоди інституційна спроможність громадських об'єднань в авторитарних 

суспільствах залишається низькою. Крім того, швидкість правової 

інституціоналізації громадських об'єднань може не відповідати швидкості 

політичної інституціоналізації або навпаки, що створює додаткові перешкоди. 

Натомість у демократичних державах на правовому рівні розроблено механізми, 

види, рівні й типи взаємодії громадських об'єднань з владою, що дає можливість  їм 

ефективно працювати як суспільним інститутам, виконувати свої функції та навіть 

перебирати на себе деякі соціальні функції держави, перетворюючись на її 

рівноправного партнера.  

Особливості реалізації взаємодії державних інституцій та громадських 

об'єднань в країнах розвиненої демократії, а також в країнах, що розвиваються, 

розглянуто в другому й третьому розділах дисертаційної роботи. 
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Висновки до першого розділу 

 

Із розвитком сучасного світу та ускладненням соціальних процесів у ньому 

виникає потреба в переструктуризації суспільства, інституціоналізації його 

структурних елементів, перегляді їх взаємодії з державою та перерозподілі 

повноважень між державним і недержаним сектором. Активний розвиток наявних і 

поява нових громадських інститутів, розширення сфери їх компетенції та 

покращення якості надання ними соціальних послуг, посилення взаємодії із 

державним та приватним секторами збільшило їхню соціальну роль, що 

актуалізувало проблему правової та політичної інституціоналізації громадських 

об’єднань у сучасному світі. Це призвело до постановки нових завдань щодо 

правового регулювання громадських об’єднань, використання більш дієвих форм 

взаємодії з органами державної влади,  пошуку кількісних і якісних показників 

дієвості громадських інститутів. 

Держава, як суб’єкт владної діяльності, впливає на соціальну систему, через 

правові механізм може сприяти або заважати створенню нових суспільних і 

громадських інститутів. Функціонування таких інститутів залежить від нормативних 

чинників та створеної в суспільстві функціональної системи, яка багато в чому 

залежна від можливостей взаємодії з державною владою та суспільством. 

Для здійснення інтеракції з громадянським суспільством держава 

використовує органи місцевих адміністрацій та місцевих рад; представницькі органи 

влади (комітети та комісії місцевих рад); комітети й територіальні управління 

соціального захисту населення; відділення соціального обслуговування населення; 

управління й відділи у справах сім'ї та молоді тощо. 

Від політичного режиму в державі залежить рівень свободи діяльності та 

інституціоналізованості громадянських об'єднань. Визначають три основні моделі їх 

взаємодії з державною владою: владарювання і підкорення (притаманна 

тоталітарним режимам); перехідна модель (притаманна авторитарним режимам); 

управлінська модель (притаманна демократичним режимам). Модель владарювання 
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і підпорядкування характеризується відсутністю інституціоналізованого 

громадянського суспільства, правових механізмів для інституціоналізації 

громадських об'єднань. Тут особа та створювані особами суспільні об’єднання 

розглядаються як потенційне джерело впливу в суспільстві, яке конкурує з 

державою, а тому мають негативний зміст. Перехідна модель характеризується 

наявністю суспільного запиту на діалог держави і громадянського суспільства, 

виробленням механізмів їх співпраці та взаємодії. Тут починається процес правової 

інституціоналізації громадських об'єднань, який може за швидкістю та якістю 

відповідати або не відповідати їх політичній інституціоналізації. В управлінській 

моделі громадськість виступає партнером держави як повноцінний сформований 

інститут, який взаємодіє з державою через сукупність спеціально розроблених форм 

і механізмів на різних рівнях. 

У сучасних демократичних країнах існують різні рівні, форми, типи та 

механізми взаємодії між державною владою та громадянським суспільством. 

Розрізняють механізми взаємодії, що використовують громадські об'єднання, та 

застосовувані органами державної влади. Метою такої взаємодії завжди є сприяння 

саморозвитку громадянського суспільства, що передбачає: створення системних 

умов діяльності організацій та структур громадського сектору; реалізацію політики 

громадської консолідації для розв’язання соціально важливих проблем; створення 

інститутів взаємодії владного, ділового і громадського секторів; удосконалення 

наявних і розробка нових форм соціального партнерства та форм співробітництва 

органів публічної влади із структурами ділового і громадського секторів; 

вироблення ефективних механізмів підтримки діяльності недержавних організацій у 

реалізації ними соціально значущих програм. 

Чим вищий рівень інституціоналізації громадянського суспільства та його 

структурних компонентів, тим ефективніша взаємодія з ним держави і тим вища 

якість надання ним соціальних послуг. Держава сприяє інституціоналізації 

громадських об'єднань через створення нормативно-правового середовища, що й 

лежить в основі правової інституціоналізації. Створюються та законодавчо 

закріплюються певні «правила», в межах яких можуть існувати та розвиватися 
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громадські інститути. У свою чергу, політична інституціоналізація передбачає 

формування дієвої розгалуженої системи соціальних інститутів, що виконують 

функції громадського захисту, самоорганізації та контролю. Вона потребує 

акумулювання значних зусиль та ініціативи громадян, урегулювання внутрішніх і 

зовнішніх зв’язків, але має результатом якісне функціонування громадянського 

суспільства. Ця якість діяльності громадських інститутів описується поняттям 

інституційної спроможності, що відображає здатність певної соціальної структури 

реалізовувати колективні дії та створювати інновації для досягнення поставленої 

мети. 

Отже, становлення, оптимізація і розвиток інститутів громадянського 

суспільства потребують стійкої взаємодії з державою, яка зберігає та укріплює 

власний правовий демократичний характер. Водночас укріплення держави можливе 

лише через інституціоналізацію громадянського суспільства. 
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РОЗДІЛ 2  

ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ГРОМАДСЬКИХ ОБ'ЄДНАНЬ ТА 

ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНА 

 

Провідним чинником у процесі інституціоналізації громадських об'єднань є 

оформлення відповідної нормативно-правової бази держави. Саме у законодавстві 

країн світу визначено сутність, різновиди та функції громадських об'єднань; 

закладено «межі» їх діяльності у вигляді системи дозволів та заборон, пільгових 

заохочень та санкцій, звітів та процедурних (організаційних) нюансів. Як наслідок, 

правова система створює більш або менш сприятливі умови для розвитку 

громадських інститутів, сприяє їх перетворенню на активних «гравців», «суб’єктів», 

«політичних акторів» політичної системи, «соціальних партнерів» держави або 

діячів тільки соціокультурної сфери. 

Законодавство кожної країни має особливості щодо регулювання діяльності 

громадських об'єднань. Проте існують спільні і відмінні риси у країнах світу, які 

визначені правовою системою, історичними, ментальними чи культурними 

особливостями, що дає можливість виокремити групи країн з відповідною 

специфікою. Так, в найбільш загальному вигляді залежно від системи права в країні 

– загального або цивільного, існують відмінності у регулюванні політичної 

діяльності громадських об'єднань, визначенні поняття «суспільної корисності» їх 

діяльності, а також юридичного закріплення їх різновидів. У цьому розділі на основі 

аналізу наукової літератури та законодавства країн світу визначено й 

проаналізовано основні моделі взаємодії громадських об'єднань та держави 

(фактично – моделі інституціоналізації громадських об'єднань): англосаксонську 

(США, Канада, Великобританія), корпоративну (Німеччина, Франція), 

скандинавську (Швеція, Данія), середземноморську (Італія, Іспанія) та 

східноєвропейську (країни ЦСЄ та Україна). 

Існують міжнародні документи, які регулюють спільні для всіх демократичних 

країн правові основи діяльності громадських об'єднань у світі. Так, Загальна 

декларація прав людини, прийнята і проголошена резолюцією 217 A (III) 
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Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року [28], Міжнародний пакт про 

громадянські і політичні права [59] – міжнародні договори, ратифіковані більш ніж 

у 150 країнах світу. Ці документи визнають, що всі особи мають право на свободу 

думки і вираження думки, на свободу мирних зібрань і асоціацій. Відповідно до 

статті 22(2) Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, «користування  

цим  правом  не  підлягає ніяким обмеженням, крім тих, які передбачаються законом 

і які необхідні в демократичному  суспільстві  в  інтересах державної чи громадської 

безпеки,  громадського порядку, охорони здоров'я і моральності населення або 

захисту  прав та свобод інших осіб» [59]. 

Європейська конвенція про захист прав людини та основоположних свобод, 

яка застосовна до всіх членів Ради Європи – у тому числі Росії, України, Молдови, 

Грузії, Азербайджану та Вірменії – також захищає свободу вираження думок та 

асоціацій. Так, відповідно до статті 10 зазначеного документа,  кожен має право на 

свободу вираження поглядів. «Це право включає свободу дотримуватися своїх 

поглядів, одержувати і передавати інформацію та ідеї без втручання органів 

державної влади і незалежно від кордонів…Здійснення цих свобод, оскільки воно 

пов'язане з обов'язками і відповідальністю, може підлягати таким формальностям, 

умовам, обмеженням або санкціям, що встановлені законом і є необхідними в 

демократичному суспільстві…» [46].  

У «Рекомендації Комітету міністрів державам-членам про правовий статус 

неурядових організацій в Європі» зазначено: «…Внесок громадськими 

об’єднаннями здійснюється шляхом цілого ряду найрізноманітніших видів 

діяльності, які можуть приймати форму як засобів комунікації між різними 

сегментами суспільства і органами державної влади, - коли відстоюються зміни в 

правовій і державній політиці, надається допомога тим, хто її потребує, 

розробляються технічні та професійні стандарти, ведеться моніторинг дотримання 

…зобов'язань відповідно до національного і міжнародного права, - так і засобів 

надання можливостей для особистої самореалізації, а також для здійснення, 

пропагування та захисту спільних інтересів…» [115]. 
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Нормативно-правова база діяльності ГО у країнах світу, крім міжнародних 

договорів, складається з різних законів і нормативних актів, до яких належать: 

конституція, податкове законодавство, закони про державні закупівлі, закони, що 

регулюють надання соціальних послуг, а також правові основи громадянської 

участі. У деяких країнах (Франції, Англії) такі закони були прийняті ще на початку 

минулого століття і продовжують діяти із незначними змінами. Проте в ряді країн 

інституційне оформлення громадських об'єднань триває до цього часу. 

Процес комплексного оновлення правового забезпечення діяльності 

громадянського суспільства у ході демократизації політичних режимів розпочався в 

результаті розпаду СРСР у багатьох країнах Центральної та Східної Європи 

наприкінці минулого століття. Це призвело до формування окремої моделі 

інституціоналізації громадських об'єднань – східноєвропейської. 

Проблему опису моделей взаємовідносин між державою та громадянським 

суспільством неодноразово порушували вітчизняні й міжнародні дослідники. Так, з 

історичного погляду, визначають античну, британську, континентальну та 

американську моделі взаємодії держави та громадянського суспільства. Сучасний 

американський дослідник Б. Барбер виокремлює такі основні моделі: ліберальну 

(громадянське суспільство порівнюється й навіть ототожнюється із вільним 

ринком); комунітаристську (в якій кожен індивід належить до певного клану, 

соціальної групи з власними традиціями і відносинами із державною владою); 

узагальнену (яка поєднала  в собі найкращі риси попередніх двох моделей) [151].  

Українська дослідниця М.Гурицька у дисертаційному дослідженні «Основні 

моделі взаємодії громадянського суспільства і держави» на підставі аналізу різних 

класифікацій виокремлює такі моделі: партнерська взаємодія, яка має в основі 

домінування влади; модель відсутності взаємодії (ігнорування); конфронтаційна 

модель взаємодії органів влади та громадянського суспільства та ін. У класифікації 

відповідно до політичного режиму визначено співвіднесеність: тоталітарний режим 

- «модель повного «поглинання» громадянського суспільства державою»; 

авторитарний політичний режим – модель часткового «поглинання» державою 

громадянського суспільства; за демократичного режиму взаємодія держави і 
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громадянського суспільства виступає як модель рівноправного партнерства. 

Водночас дослідниця визначає окрему модель взаємодії влади та громадянського 

суспільства – українську, наводячи її характерні риси та особливості [24]. 

Цікаву класифікацію наводить група авторів на основі досліджень, проведених 

в Україні Координатором проектів ОБСЄ упродовж 2010-2011 рр., які аналізують та 

наводять приклади кращих практик регіону ОБСЄ щодо ефективного 

функціонування організацій громадянського суспільства шляхом запровадження 

успішних схем фінансування й покращення діалогу між державою та громадянським 

суспільством [64]. Зокрема, автори виділяють моделі розвитку громадського сектора 

в Європі, серед яких аргументовано наводять Корпоративну (континентальну) 

модель (Німеччина), ліберальну (англосаксонську) модель (Великобританія, 

Канада), соціал-демократичну (скандинавську) та модель, що застосовується в 

країнах, що розвиваються (Середземномор'я і Центральної та Східної Європи) [64, с. 

126-128]. 

Л.Усаченко, доктор наук з державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України, виокремлює чотири світові 

моделі взаємодії громадських об'єднань з органами державної влади: 

англосаксонську, корпоративну, скандинавську та середземноморську [140]. 

Дослідниця описує скандинавську модель як таку, в якій «держава безпосередньо 

забезпечує освітні й соціальні послуги, і малочисельні ГО, що працюють у цих 

сферах, заповнюють прогалини в діяльності держави шляхом заміщення» [140]. 

Авторка наводить приклад таких країн, як Данія, Швеція, Фінляндія, Норвегія, 

зазначивши, що до цієї моделі можуть бути віднесені і країни ЦСЄ.  

У дослідженні взаємодії громадських інститутів та держави ОБСЄ автори 

обґрунтовують іншу точку зору, об’єднуючи країни Середземномор’я та ЦСЄ в 

окрему модель країн, що розвиваються. Вони пишуть: «У країнах Середземномор’я 

… і в більшості країн Центральної та Східної Європи відносини між державою і 

громадськими організаціями і досі розвиваються. Вони характеризуються низьким 

рівнем державного фінансування; ігноруванням громадських організацій; 

переважанням традицій, родинних зв’язків або політичних інтересів у фінансованні 
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та участі громадських організацій у наданні послуг… соціальні проблеми 

розв’язуються на рівні сім’ї та соціальних мереж. Проте з розвитком економіки та 

громадського сектора цих країн вони, ймовірно, почнуть застосовувати одну з трьох 

інших моделей» [64, с. 128]. 

Щодо соціал-демократичної (скандинавської) моделі, міжнародні експерти 

ОБСЄ зазначають: «Відповідно до цієї моделі, основним постачальником послуг є 

держава, а громадські організації, як правило, виконують «представницькі» функції 

(тобто є культурними, спортивними організаціями, організаціями за інтересами, які 

в основному служать інтересам своїх членів і громад), не беручі участі у наданні 

соціальних послуг. Навіть незважаючи на те, що майже всі соціальні послуги тут 

фінансуються та постачаються державою, на відміну від «статистської» моделі 

колишнього радянського блоку, спостерігається високий рівень соціального 

капіталу й участі у житті громадянського суспільства (з усіх країн Європи саме в 

цих країнах спостерігається найвищий рівень волонтерства)» [64, с. 127]. 

Таким чином, автори наведених джерел, хоча і наводять дуже схожі 

класифікації, мають різну точку зору щодо країн Скандинав’я, Центральної та 

Східної Європи і Середземномор’я. Л.Усаченко пропонує об’єднати країни 

Скандинавії та ЦСЄ в одну модель, а представники ОБСЄ доводять відмінність між 

«статистською» моделлю колишнього радянського союзу (до якого належать деякі 

країни ЦСЄ) та країнами-представниками соціал-демократичної моделі. 

Щоб уникнути суперечностей, ми пропонуємо розглядати зазначені блоки країн 

окремо, акцентуючи увагу на особливостях кожного з них. Крім того, революційні 

події в Україні 2013-2014 рр., а також суспільно-політична активність у Молдові 

початку 2016 р. є підтвердженням того, що регіон Центральної та Східної Європи 

зазнає активних змін, що не було враховано в перерахованих вище дослідженнях. 

Тому, на нашу думку, країни ЦСЄ, хоча й мають схоже із скандинавськими 

країнами соціалістичне минуле, мають бути виокремлені як самостійна 

східноєвропейська модель.  

Таким чином, в даній дисертаційній роботі ми пропонуємо розглядати п’ять 

моделей взаємодії громадських об'єднань та держави: англосаксонську, 
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корпоративну, скандинавську, середземноморську та східноєвропейську. Зазначені 

моделі сформувалися під впливом історичних та національних особливостей 

розвитку країн і груп країн світу. 

Типовими представниками англосаксонської (ліберальної) моделі є Велика 

Британія, США, Канада. Ця модель побудована на громадських засадах, заснована 

на принципах лібералізму та добровільності. Держава не втручається в діяльність 

громадянського суспільства, а основним джерелом фінансування громадських 

організацій є вклади приватних осіб. Англосаксонській моделі притаманний 

високий рівень громадянської самосвідомості в суспільстві, що ґрунтується на 

ідеології індивідуалізму.  

Значною перевагою ліберальної моделі є функція контролю держави 

громадянським суспільством. Громадські об’єднання фінансово та політично 

незалежні від державних інститутів, а відтак, можуть виступати противагою 

державній політиці та захисниками інтересів громадськості. Недоліком зазначеної 

моделі є значне відділення громадського сектору від державних інститутів, що може 

призвести до протистояння. Проте ліберальна модель найбільш повно забезпечує 

розвиток громадянських свобод, цінність особистості. Суспільна думка тут є 

фактором політичного життя, а громадянське суспільство визнається первинним 

стосовно держави. 

Корпоративна модель притаманна таким державам, як Франція, Німеччина, 

Швейцарія. Для цієї моделі характерним є тісний взаємозв’язок і взаємодія між 

державою та громадськістю, що представлена сильними, організаційно 

оформленими громадськими організаціями. Держава фінансує суспільно корисні 

громадські об’єднання та покладається на них у своїх політичних програмах. 

Громадські організації відзначаються згуртованістю, великою кількістю членів, 

професіоналізмом і утворюють основу потужного громадянського суспільства. 

Перевагою корпоративної моделі є висока продуктивність громадянського 

суспільства, його злагоджена діяльність і організованість. Громадські організації 

якісно реалізують свої функції та соціальне призначення. Так, у Німеччині 

залучення громадських організацій до реалізації соціальних послуг дає змогу 
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заощаджувати до 30-37% вартості таких послуг для держави [105, с. 3]. Водночас  

недоліком такого типу взаємодії між державою та громадськими організаціями 

можна вважати недостатню самостійність останніх. Соціальні та політичні інститути 

країн-представників корпоративної моделі формувалися в той самий період, що й у 

Великій Британії. Проте форми суспільної взаємодії та політичної активності у 

зв’язку з історичними та культурними особливостями тут були більш радикальними, 

політизованими, залежними від держави та державної політики. Внаслідок цього  

інститути громадянського суспільства в країнах корпоративної моделі 

відзначаються меншою лібералізацією, хоча це не впливає на рівень їх 

демократичності. 

Середземноморська модель представлена деякими країнами Західної Європи, 

наприклад, Італією, Португалією, Іспанією. У цих каїнах історично не склалася 

традиція сильного громадянського суспільства. Соціальний зв’язок тут 

забезпечується через сім’ю та церкву, а сектор громадських організацій 

малорозвинений. Проте останні декілька десятиріч простежується пожвавлення в 

сфері громадських об’єднань зазначених країн, що пояснюється активною 

розбудовою демократії в Європейському Союзі. Залежно від того, хто підхопить 

ініціативу розвитку громадянського суспільства – держава або громадськість, чи 

буде воно побудоване знизу чи згори, може відбутися перехід країн 

середземноморської моделі до корпоративної чи ліберальної. 

Найбільш типовими представниками скандинавської моделі вважають 

Швецію, Данію, Фінляндію. Особливістю країн скандинавської моделі є 

прихильність у недалекому минулому до ідеології соціалізму та соціал-демократії, 

впровадження принципу держави загального добробуту. Тому і сьогодні держава 

тут має сильні важелі впливу на громадські інститути, визнається первинною 

порівняно з громадянським суспільством. Тут надзвичайно розвинене соціальне 

забезпечення громадян, громадські об'єднання працюють у галузях, не зайнятих 

державою. Чисельність громадських інститутів в країнах скандинавської моделі 

невисока, вони жорстко регулюються державою, проте є достатньо продуктивними 
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у своїй діяльності. У цілому, інституціоналізацію громадських об'єднань у цих 

країнах не можна вважати завершеною. 

До східноєвропейської моделі належать країни Центральної та Східної Європи 

(Чехія, Польща, Словаччина, Литва, Латвія, Естонія, Болгарія, Румунія Україна, 

Молдова, а також країни Балканського півострова). Характерно, що до 

східноєвропейської моделі можна також віднести деякі країни, які географічно 

виходять за межі Європи, проте поділяють її цінності та пріоритети розвитку 

(Туреччина, Грузія). У цих країнах сучасна хвиля розвитку громадянського 

суспільства та інституційного становлення громадських об'єднань почалася у 80-90-

х роках XX століття, а тому ще не є повністю завершеною. За останні 20 років у цих 

країнах було оновлено законодавство щодо регулювання громадських інститутів, 

триває активний пошук ефективних механізмів взаємодії між ГО та державною 

владою. 

На початку перехідного періоду законодавча база більшості країн ЦСЄ щодо 

діяльності ГО була або недосконалою, або застарілою. Наприклад, в Болгарії діяв 

закон 1949 року, а Румунія продовжувала користуватися законом 1924 року, який 

діяв і під час комуністичного режиму. Проте деякі країни оновлювали 

законодавство щодо регулювання діяльності ГО. Так, колишня Чехословаччина 

прийняла новий закон про громадські об'єднання через чотири місяці після 

«Оксамитової революції». Македонія прийняла новий закон про громадські 

організації та об'єднання ще до проведення багатопартійних виборів.  

До середини 1990-х рр. майже весь регіон зазнав реформування законодавства 

про ГО. Виявилося, що чинне тоді застаріле законодавство не здатне регулювати 

відродження громадянського суспільства, яке почалося в той період у країнах ЦСЄ. 

У ряді випадків виявилось, що прийняті закони мають суттєві недоліки. Їх 

підготовка йшла прискореними темпами, у зв’язку з чим механізми функціонування 

та взаємодії ГО не були якісно врегульовані. Так, Цивільний кодекс Албанії в 

середині 1990-х містив усього десять загальних положень про фонди. Прогалинами 

в законодавстві скористалися «пірамідні схеми», які погіршили загальне становище 

та авторитет ГО в суспільстві. Закони інших країн були, навпаки, занадто 
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обтяжливими. Так, у Румунії для створення громадського об'єднання закон вимагав 

наявності 20 засновників, а закон Федерації Боснії і Герцеговини – 30 засновників. 

Більше того, Федерація вимагала, щоб засновники були громадянами країни, а отже, 

біженці і вимушені переселенці не мали права створювати громадські об'єднання. 

Податкові та фінансові закони країн ЦСЄ також вносили обмеження в 

діяльність ГО. У деяких країнах громадські об’єднання обкладали податками так 

само, як комерційні підприємства, а податкові стимули для благодійності були 

майже відсутні. Водночас деякі країни регіону обмежували можливості ГО 

займатися підприємницькою діяльністю. Отже, ГО функціонували практично без 

податкових пільг, стимулювання благодійності, можливостей отримувати прибуток, 

державного фінансування, що зменшувало дієздатність та автономність об'єднань.   

Проте, як було зазначено вище, з кінця XX століття в ряді країн почали 

формуватися робочі групи для перегляду законів, політики і практики діяльності 

ГО. Під егідою зміни політичних режимів та демократизації правові основи 

діяльності ГО було істотно покращено. Як писали в 1999 році Л.Саламон і 

Х.Анхайєр, «у багатьох питаннях нові правові структури, що з'являються в цьому 

регіоні, явно перевершують за якістю свої західні аналоги, розробка яких велася 

набагато більш безсистемно» [193].  

 Загалом, сучасне законодавство країн східноєвропейської моделі створює 

сприятливі умови для діяльності ГО, що зумовлює помітну активізацію 

громадського сектору. Правове поле часто має більш дозвільний характер, ніж, 

скажімо, в країнах ліберальної та корпоративної моделей. Проте існують певні 

бюрократичні перешкоди в ході реєстрації та звітності, що виникають через 

відсутність відшліфованих інструментів роботи з боку державної влади. Часто 

діяльність об'єднань громадян у країнах ЦСЄ підтримується та стимулюється 

країнами Західної Європи та США. 

За останні кілька років співпраця між державою і неурядовими організаціями в 

країнах ЦСЄ значно зросла. Спостерігається тенденція до розширення галузей 

співробітництва, збільшення форм і механізмів співпраці, а також 

інституціоналізація партнерства з тим, щоб забезпечити спадкоємність та стійкість. 
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Частиною такої інституціоналізації є, зокрема, підтримка державою громадського 

сектору через прийняття сприятливих нормативних актів. Важливою проблемою 

політичної інституціоналізації громадських об'єднань є і фінансування. Основними 

сучасними механізмами її розв’язання стають гранти та субсидії, які можуть 

виділяти як з державних, так і з приватних джерел. У деяких країнах існує практика 

контролю держави за наданням фінансової підтримки для розвитку громадського 

сектора (наприклад, Хорватський національний фонд розвитку громадянського 

суспільства, Державний відділ співпраці з ГО [188], Національний фонд 

громадянського суспільства Естонії [183] тощо). 

Одночасно із з’ясуванням фінансових відносин і партнерства в задоволенні 

соціальних потреб, виникає необхідність у налагодженні каналів комунікації між 

урядами та неурядовими організаціями. Для цього деякі держави створюють 

підрозділи, офіси або відділи з інституціоналізації співпраці з ГО (наприклад, 

Хорватія, Угорщина, Македонія, Словаччина, Чехія тощо). Мета таких підрозділів 

полягає у сприянні розвитку демократії та зміцненню міжгалузевих відносин, 

розробці та реалізації угод про співробітництво, розвитку діалогу, розширенню 

участі ГО в процесі прийняття рішень та підтримці послідовної політики для 

розвитку сектора. 

Крім того, деякі країни прийняли програмні документи (як програми 

співробітництва або цілеспрямовані стратегії), які допомагають зміцнювати 

співробітництво і підтримку. Ці документи відрізняються цілями та механізмами 

реалізації в різних країнах, проте в основі всіх закладено базові принципи співпраці 

і підтримки урядом розвитку сектора. Так, в Естонії [154] вже реалізовані певні 

етапи стратегій, засвоєно корисний досвід, який служить основою для розробки 

подальших документів.  

Для того, щоб вивчити досвід взаємодії громадських інститутів та держави 

зарубіжних країн, процес інституціоналізації ГО, необхідно уважно розглянути 

законодавство країн-представниць визначених моделей, а також практику 

функціонування ГО. З цією метою вважаємо за необхідне застосувати 

функціональний підхід та проаналізувати конституційно-правові основи 
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інституціоналізації ГО в країнах-представницях визначних вище моделей: з’ясувати 

підходи до визначення та класифікації неурядових організацій, а також розподілу їх 

суспільних і політичних повноважень; правила реєстрації громадських об'єднань; 

особливості та функції державних органів, створених для взаємодії з ГО; структуру 

та вимоги до керівництва ГО; обов’язкову звітність перед державою та санкції тощо. 

Отже, є необхідність розглянути ці аспекти інституціональної взаємодії ГО та 

держави більш докладно. 

Конституційно-правові основи. Сьогодні практично кожна країна 

цивілізованого світу гарантує право на свободу громадських об'єднань. У більшості 

країн конституція прямо дозволяє формування таких організацій, як клуби, 

товариства, об'єднання і – як у Польщі – фонди. Крім того, деякі країни прямо 

визнають право громадян вступати до організацій (Чеська Республіка, Угорщина, 

Македонія), так само, як право не бути членом об'єднання (Чеська Республіка, 

Македонія та Чорногорія). Показово, що прийнята у 2007 році Конституція 

Чорногорії гарантує «національним і етнічним групам право створювати освітні, 

культурні та релігійні об'єднання за фінансової підтримки держави» (Стаття 79 

Конституції Чорногорії, 2007 [157] ). У деяких країнах право на свободу об'єднань 

закріплено тільки за громадянами (Стаття 40 Конституції Румунії [158] ). У 

конституційних документах часто зафіксовано відмінність між правом створювати 

об'єднання (надається всім без винятку) і правом формувати політичні партії 

(надається тільки громадянам).  

При цьому кожна Конституція вводить конкретні обмеження права на  

свободу об'єднань. До них переважно належать:  

 обмеження, обґрунтовані інтересами національної або громадської безпеки, 

запобігання заворушенням чи злочинам, захисту здоров'я чи моралі, захисту 

прав і свобод інших осіб (Чеська Республіка, Польща);  

 заборона створювати об'єднання, які мають на меті підрив державного 

суверенітету, територіальної цілісності, конституційного ладу або 

національної єдності (Німеччина, США, Хорватія, Естонія);  
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 заборона розпалювання расової, національної, етнічної або релігійної 

ворожнечі (Сербія і Словаччина);  

 заборона пропаганди нацизму, фашизму чи комунізму (Польща);  

 заборона діяльності об'єднань, спрямованої на підрив політичного плюралізму 

або основ держави, керованого верховенством права (Румунія);  

 заборона збройних організацій, що мають політичні цілі (Угорщина), або 

воєнізованих структур, що прагнуть досягти своїх цілей за допомогою 

насильства (Болгарія); 

 заборона об'єднань, що мають на меті політичну діяльність, яка є сферою 

функціонування політичних партій (Болгарія);  

 заборона об'єднань, що переслідують цілі політичних партій, церков і 

релігійних громад або функціонують як такі (Чеська Республіка, Словаччина).   

У країнах Європи ці конституційні права і обмеження повинні 

застосовуватися на основі міжнародного права, а саме статті 11 Європейської 

конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, про яку вже йшлося 

вище.  Згідно зі статтею 11 Конвенції:  

1. Кожен має право на свободу мирних зібрань і свободу об'єднання з іншими 

особами, включаючи право створювати профспілки та вступати до них для захисту 

своїх інтересів. 

2. Здійснення цих прав не підлягає жодним обмеженням, за винятком тих, що 

встановлені законом і є необхідними в демократичному суспільстві в інтересах 

національної або громадської безпеки, для запобігання заворушенням чи злочинам, 

для охорони здоров'я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб. Ця стаття, 

однак, не перешкоджає запровадженню законних обмежень на здійснення цих прав 

особами, що входять до складу збройних сил, поліції чи адміністративних органів 

держави [46]. 

Європейська конвенція про захист прав людини та основоположних свобод 

заснувала ретельно розроблений механізм розв’язання суперечок, до складу якого 

входить Європейський Суд з прав людини – перший міжнародний  судовий орган, 

що займається виключно питаннями прав людини. На сьогодні рішенням 
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Європейського Суду чітко встановлено, що, за нормами міжнародного 

законодавства, існує право на створення офіційно  зареєстрованих об'єднань, і вони 

мають право претендувати на широкий правовий захист [160]. Європейська 

конвенція також визначає чіткий перелік законних державних інтересів, які можуть 

слугувати підставою для обмеження основних свобод. Уряд, який обмежує 

здійснення цих свобод, повинен продемонструвати, чому втручання в демократичне 

суспільство є необхідним для забезпечення законних державних інтересів [202].  

Цей момент є дуже важливим, адже ступінь чіткості та узгодженості 

нормативно-правової бази щодо діяльності ГО в різних країнах не однаковий. 

Процедури реєстрації можуть являти собою простий одноетапний процес; 

двоетапний дозвільний процес; або ряд складних, дублюючих одна одну процедур. 

В одних країнах податкові закони передбачають відповідні пільги для ГО і стимули 

для донорів, тоді як в інших –  громадські об'єднання обкладають податками як 

комерційні підприємства. Бюджетне фінансування ГО може бути досить прозорим 

(Угорщина) або залишається закритим корумпованим процесом (Україна).  

Закони країн світу по-різному визначають сутність громадських об'єднань та 

дозволені межі їх діяльності, які часто залежать від офіційного статусу та різновиду 

організації. Сьогодні у світі існують дві основні організаційно- правові форми ГО: 

об'єднання і фонди. Об'єднання – це засновані на членстві організації, члени або 

виборні представники яких утворюють їх вищий керівний орган. Вони можуть бути 

сформовані із суспільно корисною метою або в загальних інтересах своїх членів. 

Фонди традиційно засновуються на базі майна, призначеного для певних цілей, і 

управляються незмінною радою директорів (наприклад, рада директорів сама 

призначає наступників членів, які пішли у відставку). У деяких країнах фонди 

можуть створюватися в приватних інтересах, хоча частіше вони повинні слугувати 

інтересам суспільства.  

І об'єднання, і фонди прямо або опосередковано пов'язані забороною на 

розподіл прибутків. У деяких юрисдикціях застосовується позитивне 

формулювання. Так, закон Албанії [171] встановлює, що ГО зобов'язані 

використовувати свій прибуток і майно з метою, передбаченою статутом організації. 
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В деяких інших країнах застосовується негативне формулювання. Незалежно від 

формулювання, заборона на розподіл прибутків є тією загальною ознакою, яка 

відрізняє ГО від комерційних компаній.  

Метою громадських об'єднань зазвичай є здійснення діяльності на користь 

суспільства або в загальних інтересах своїх членів. У більшості країн світу фонди 

можуть створюватися тільки із суспільно корисною метою; проте в деяких країнах 

фонди можуть слугувати і приватним цілям (США). Інші  організаційні форми 

зазвичай мають вужчий діапазон дозволених законом цілей. Так, суспільно корисні 

компанії в Чеській Республіці зобов'язані «надавати населенню суспільно корисні 

послуги на об'єктивних і рівноправних умовах» [77].  

Для того, щоб претендувати на статус «суспільно корисної організації», 

об'єднання або фонд (чи інша організаційно-правова форма ГО) має більшу частину 

діяльності підпорядковувати суспільно корисній меті. Перелік суспільно корисних 

цілей неоднаковий у різних країнах і відображає потреби, цінності і традиції 

держави. Наведений нижче список містить більшість видів суспільно корисної 

діяльності, які визнаються у країнах світу:  

 аматорський спорт;  

 мистецтво;  

 надання допомоги інвалідам або їх захист;  

 надання допомоги біженцям;  

 благодійність;  

 права людини;  

 захист прав споживачів;  

 культура;  

 демократія;  

 екологія або захист навколишнього середовища;  

 освіта, професійне навчання і просвітництво;  

 ліквідація дискримінації на расовому, етнічному, релігійному або іншому 

ґрунті;  

 ліквідація бідності;  



74 
 

 здоров'я або фізичне благополуччя;  

 охорона історичних пам'яток;  

 гуманітарна допомога або допомога при стихійних лихах;  

 медична допомога;  

 захист дітей, молоді та знедолених;  

 захист або надання допомоги пораненим чи незахищеним тваринам;  

 допомога державним органам;  

 релігія;  

 наука;  

 соціальне згуртування;  

 соціальний або економічний розвиток;  

 соціальне забезпечення;  

 будь-яка інша діяльність з метою підтримки або сприяння суспільству.  

Частина міжнародних документів та нормативно-правових актів різних країн 

світу містить обмеження щодо політичної діяльності ГО. Термін політична 

діяльність (активність) має багато інтерпретацій у міжнародному праві. У 

найширшому сенсі, це поняття визначають як таке, що має наслідки для державної 

політики. Залежно від контексту, політична діяльність може бути визначена вузько 

або широко, включати підтримку або критику кандидатів на державні посади, 

підтримку політичних партій, лобіювання законів, участь у громадській пропаганді, 

підтримку чи критику судових процесів, участь у громадських дискусіях та 

формування інформаційного порядку денного громадськості. 

Обмеження на політичну діяльність ГО залежить від системи права в країні. 

Країни з традицією загального права (так звана «англосаксонська правова сім’я», до 

якої належать Англія, США, Канада, Австралія, Нова Зеландія тощо) переважно 

поділяють ГО на благодійні та суспільно корисні. Для благодійних громадських 

об'єднань країни загального права зазвичай обмежують можливість брати участь у 

політичній діяльності, тому що такі заходи сприймаються як нецільові та 

потенційно конфліктні із суспільно корисними ГО. Крім того, виникають питання 

щодо фінансування такої публічно-політичної діяльності благодійних ГО. Тому 
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країни загального права зазвичай менше обмежують діяльність благодійних 

громадських об'єднань, проте чітко регламентують їх політичну активність.  

В Англії та Уельсі, наприклад, благодійна організація ніколи не може бути 

сформована з метою участі в політичній діяльності і підтримувати політичну партію 

чи кандидата. Благодійні організації, однак, можуть брати участь у деяких 

політичних заходах (наприклад, лобістська діяльність), якщо це пов'язано з 

конкретною метою благодійної організації або необхідно для покращення галузі в 

цілому і якщо ці політичні заходи не є основною причиною її існування. 

Неблагодійні ГО можуть вільно брати участь у політичній діяльності. У Канаді та 

Ірландії прийняті аналогічні нормативні підходи. Обмеження на політичну 

діяльність поширюється тільки на благодійні цілі та організації. В Ірландії 

благодійні організації мають право застосовувати допоміжні політичні заходи, такі 

як пропаганда чи консультації щодо реформування законодавства для сприяння їх 

первинній благодійній меті. У Канаді благодійна організація може займатися 

політичною діяльністю, якщо вона сприяє благодійній діяльності і не передбачає 

«пряму або непряму підтримку політичних сил, політичної партії чи кандидата на 

державну посаду» [165].  

Некомерційні організації Канади мають додаткові фінансові переваги. Так, 

вони звільняються від податку на прибуток і визначаються відповідно до пункту 149 

Закону Канади про податки на прибутки, у якому, зокрема, записано: «Жоден 

податок не сплачується відповідно до цього закону із оподатковуваного прибутку 

особи у період, коли ця людина працювала як ... клуб, товариство або асоціація, яка, 

на думку міністра, не була благодійною … а була організована і функціонувала 

виключно для суспільного добробуту, задоволення потреб громадськості… чи для 

інших цілей, крім прибутку, жодна частина якого не була позичена або в інший 

спосіб доступна для особистої вигоди будь-якого власника, члена або акціонера...» 

[165].  

Наведене вище визначення відображає правову систему Канади щодо 

оподаткування та діяльності некомерційних організацій. Слід зазначити, що ці 

організації:  
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• не реєструються урядом відповідно до Закону Канади про податки на 

прибутки і мають максимально спрощену звітність (з цієї причини немає точних 

даних, скільки таких організацій діє в Канаді);  

• не можуть бути благодійними по загальному праву відповідно до 

Міністерства національного доходу, регулювання діяльності благодійних 

організацій здійснюється більш суворо;  

• не можуть надавати квитанції для пожертвувань, які забезпечували б 

податкові пільги для донорів;  

• можуть фінансуватися будь-яким законним способом, зсередини країни або 

за її межами, але жодна зареєстрована благодійна організація не може надавати 

кошти некомерційним;  

• членство в організаціях не обмежується канадським громадянством, навіть 

головою ГО можуть бути іноземці.  

Визначення громадської організації в законодавстві Канади має перелік 

некомерційних цілей, проте всі можна звести до визначення «будь-яка мета, крім 

прибутку». Крім того, щоб громадська організація відповідала цьому визначенню 

відповідно до зазначеного закону Канади, прибутки не повинні розподілятися між її 

членами. Це узгоджується з відомою міжнародною концепцією "не-розподільчої 

організації" (non-distributing organization), що є візитною карткою ГО у багатьох 

країнах світу. 

Закон Канади про податки на прибутки забезпечує податкові пільги і для 

зареєстрованих благодійних організацій. Так, підрозділ 248 (1) визначає їх як 

«благодійну організацію, приватний фонд або громадський фонд ... що звернулися 

до міністра у встановленій формі для реєстрації і є зареєстрованими» [165].  Отже, 

благодійна організація, зареєстрована Агентством доходу Канади (CRA), може бути 

звільненою від податку на прибуток або отримати значні пільги. Проте благодійні 

організації Канади, як і Сполучених Штатів чи Великобританії, не можуть мати 

політичну мету як основний фокус. 

У Сполучених Штатах обсяг допустимої участі в державній політиці для ГО 

безпосередньо пов'язаний з їх статутною метою і фактичною діяльністю. Благодійні 
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організації, які підпадають під дію Податкового кодексу, не можуть витрачати 

значну частину своєї діяльності на проведення пропаганди чи впливу на 

законодавчий процес, їм заборонено залучатися в політичні кампанії на заміщення 

державних посад. У межах цього благодійним організаціям дозволяється витрачати 

визначену суму грошей для впливу на законодавство, до того ж, вони можуть 

публікувати результати (непартійних) досліджень і надавати технічну допомогу 

законодавчим органам. Інші категорії об'єднань – цивільні чи бізнесові, позбавлені 

таких обмежень. 

Заснування та функціонування некомерційних організацій у Сполучених 

Штатах визначене й регульоване законодавством штату (на відміну від 

федерального закону).  

Є три основних типи некомерційних організацій у США:  

1. Некомерційні корпорації – найпоширеніший різновид ГО у Сполучених 

Штатах. Зазвичай некомерційні корпорації, як і їхні комерційні / бізнес-партнери, 

мають статус юридичної особи та обмежену відповідальність. Ними управляє рада 

директорів, яка має широку свободу дій, щоб вирішити, як краще домогтися 

поставленої мети. Головна відмінність некомерційних корпорацій від комерційних 

полягає, логічно, в тому, що вони створюються для суспільного блага і не 

використовують свої активи для прибутків своїх членів, акціонерів або інших 

інсайдерів (за винятком відповідної плати своїм співробітникам за надані послуги). 

2. Трасти – головна альтернатива некомерційним корпораціям. Якщо 

корпорації мають у своїй основі статути, то трасти використовують у діяльності 

загальне право. Трасти є механізмом, за допомогою якого один або декілька 

юридичних осіб стають офіційними власниками майна, яке зобов’язуються 

використовувати в інтересах іншої особи, групи чи мети. Отже, трастам притаманна 

концептуальна сконцентрованість не на своїй організації як окремій одиниці, а на 

зобов’язанні використати наявні ресурси для досягнення заявлених (не особистих) 

цілей. Трасти можуть бути приватними або благодійними, проте в наш час рідко 

створюють трасти з благодійною метою. 



78 
 

3. Некорпоративні асоціації. Групи людей можуть утворювати некорпоративні 

асоціації, що регулюються виключно їх взаємною згодою і не  потребують 

реєстрації державою. Ці членські асоціації надзвичайно гнучкі, але їхнім  недоліком 

є те, що вони не мають юридичної структури і усі члени асоціації несуть 

відповідальність за потенційні дії та борги асоціації. 

Податкове законодавство США розрізняє декілька категорій неприбуткових 

організацій. До благодійних організацій відносять «благодійні організації» і 

«приватні фонди», а також організації «соціального добробуту».  

1. Благодійні організації. Їх діяльність регулюється статтею 501 Податкового 

Кодексу США, відповідно до якої вони повинні мати організаційну структуру і 

працювати виключно для однієї або декількох суспільно корисних цілей [166].    

Відповідно до податкового законодавства США розрізняють два види 

благодійних організацій: громадське благодійництво та приватні фонди.  Різниця 

полягає в характері їх фінансування та ставленні до приватних інтересів вкладників, 

які надають фінансову підтримку. Зазвичай такі організації проходять перевірку на 

предмет фінансових донорів: гроші надходять від багатьох вкладників чи від 

вузького кола осіб. До благодійних організацій (громадське благодійництво) в 

Сполучених Штатах належать, зокрема, деякі школи, лікарні, церкви і медичні 

науково-дослідні центри, що автоматично зараховуються до громадського 

благодійництва. 

2. Організації суспільного добробуту. Громадські організації суспільного 

добробуту (також регулюються статтею 501Податкового Кодексу США) схожі на 

благодійні організації. Як і благодійні, вони повинні використовувати свої активи із 

суспільно корисною метою і не можуть розподіляти прибуток між приватними 

особами чи в їхніх інтересах.  Проте такі організації не обмежуються в своїй 

лобістській діяльності та в діяльності, яка спрямована на зміну законодавства [166].    

В Англії та Уельсі існує фундаментальна відмінність у правовому регулюванні 

неблагодійних, некомерційних та благодійних організацій. Відмінність у правовому 

регулюванні стосується оподаткування, членства та взаємодії із державою.  
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Неблагодійні та некомерційні організації не підлягають будь-якому 

регулюванню з боку держави. Вони можуть бути створені і діяти без реєстрації; 

можуть зареєструватися для взаємодії з іншими юридичними суб’єктами як компанії 

з обмеженою відповідальністю та отримати полегшений варіант податкового 

регулювання.  

Благодійні організації зазвичай підлягають обов'язковій реєстрації, якщо їхній 

прибуток на рік перевищує встановлену законодавством суму, проте санкції за 

відсутність реєстрації не передбачені законодавством. Усі благодійні організації 

мають право на дуже широкі податкові пільги.  

Неблагодійні та некомерційні організації не підлягають додатковим 

обмеженням на політичну діяльність, крім тих, які накладаються на звичайних осіб 

та організації. Основні обмеження, які застосовуються для всіх, запроваджені 

відповідно до виборчого законодавства. Вони стосуються переважно розміру 

фінансових внесків для кандидатів та публічних комунікацій відповідно до Закону 

про Комунікації (2003) [156].   

У цілому, в більшості країн загального права межі політичної діяльності ГО 

визначено на основі того ж загального нормативного підходу. По-перше, обмеження 

стосуються тільки благодійних або безподаткових організацій (і не для всіх 

категорій ГО). По-друге, деякі види діяльності, у тому числі пряма та непряма 

підтримка або критика політичної партії чи кандидата на виборну посаду, суворо 

забороняється. По-третє, інші види політичної діяльності громадських об’єднань 

чітко регламентуються, як то вплив на законодавчий процес, пропаганда чи 

лобіювання (наприклад, така діяльність повинна бути допоміжною до визначених 

загальних цілей організації, політична діяльність не може бути істотною частиною 

загальної діяльності тощо). Загалом, в країнах загального права чіткі  межі того, що 

дозволено, а що ні, можуть бути встановлені в національних судах. Наприклад, суди 

в Канаді послідовно розширили поняття «політичної діяльності», що певною мірою 

наблизило його до таких видів діяльності, як освіта, пропаганда, політична 

аналітика.   
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У країнах так званого «цивільного права» (романо-германська правова група, 

до якої відносять Німеччину, Францію, Бельгію, Швейцарію тощо) застосовують 

більш ліберальний  підхід до регулювання політичної діяльності ГО. Зазвичай у 

цивільних кодексах немає конкретних положень, що стосуються політичної 

діяльності громадських об'єднань. Країни, включаючи Францію, Бельгію, 

Голландію, Фінляндію, Італію, Іспанію, Німеччину, Данію, не встановлюють 

обмежень на діяльність ГО в галузі державної політики. Деякі країни з цивільним 

правом навіть активно заохочують політичну діяльність інститутів громадянського 

суспільства. У Бельгії, наприклад, існує «право слідувати критиці» (право 

критикувати), яке можуть використовувати об'єднання для захисту інтересів та ідеї 

організації. Політичні партії в Німеччині створюють законні фонди з метою 

спрямування ресурсів у громадський сектор. А у Швейцарії однією з офіційних 

функцій громадських об'єднань є мобілізація та представлення інтересів громадян у 

прийнятті політичних рішень.   

Обмеження на політичну діяльність ГО накладаються через податки або 

адміністративне право, особливо якщо організація працює в галузі, що передбачає 

податкові пільги. У Німеччині, наприклад, діяльність, що передбачає податкові 

привілеї, не належить до визначення політичної діяльності. Звільнені від 

оподаткування організації не можуть виступати як прямі прихильники політичних 

партій, вони не мають права підтримувати кампанії політичних партій або 

кандидатів. У Франції кодифіковане право не перешкоджає суспільно корисним 

організаціям (наприклад, комунальним асоціаціям) брати участь у політичній 

діяльності, проте рішення Державної Ради (the Conseil d'Etat) роз'яснює, що 

організації, які здійснюють політичну діяльність, не можуть бути визнані суспільно 

корисними організаціями. 

Французьке законодавство визнає дві основні форми неприбуткових 

організацій: об'єднання та фонди. Об'єднання можуть створюватися для власної  або 

суспільної користі. Їх регулювання здійснюється Законом 1901 року про Угоду 

Асоціацій (Law of 1901 Relating to the Contract of Associations), де об’єднання 

визначені як «угода, за якою двоє або більше осіб діляться у визначений спосіб 
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своїми знаннями або діяльністю з будь-якою метою, крім отримання прибутку». Ці 

відносини регулюються відповідно до загальних принципів, обов’язкових для 

договорів і зобов’язань [170].  Суспільно корисні організації поділяються на два 

види залежно від мети –  загальної чи комунальної.  

Французький закон також визнає три основні форми фондів: 1) комунальні 

фонди; 2) захищені фонди; 3) корпоративні фонди. Існують і чотири інші форми 

фондів, але вони створюються не так часто: науково-дослідницькі, партнерські, 

університетські фонди та наукові основи співробітництва. Ці фонди є об'єктами 

регулювання різних нормативних актів, наприклад, тільки комерційні організації 

можуть заснувати корпоративні фонди. Усі фонди повинні слугувати суспільно 

корисній меті. Профспілки, релігійні організації і політичні партії у Франції також 

кваліфікуються як ГО.  

Згідно із французьким законодавством, немає жодних юридичних перешкод 

або обмежень для ГО у здійсненні такої діяльності [170]:  

•  участь від імені ГО в публічних слуханнях з питань закону чи інших 

політичних питань;  

•  пропаганда зміни закону або рішення, розробка чи аналіз рекомендації та 

представлення їх у відповідний орган влади / парламент без отримання офіційного 

запрошення здійснити такий аналіз чи рекомендацію; 

• поширення листів серед членів організації та інших людей з проханням 

приєднатися до акції протесту, поставити підпис на листі-зверненні до органів 

державної влади тощо; 

• проведення семінарів або конференцій з метою інформування громадськості 

про важливі питання з акцентуванням певної позиції;  

• критика політики уряду або чиновників на місцевому чи міжнародному 

форумі. 

У Німеччині законодавчо закріплено три форми громадських об'єднань: 

асоціації, фундації й товариства з обмеженою відповідальністю. Звільнення від 

широких категорій оподаткування доступні для ГО (незалежно від їхньої правової 

форми), які безпосередньо забезпечують суспільну користь, здійснюють благодійну 
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діяльність та церковну діяльність. ГО в Німеччині зазвичай дозволяється брати 

участь у політичній діяльності. Обмеження, пов'язані з політичною діяльністю, 

застосовуються переважно до об'єднань, звільнених від оподаткування. 

Асоціація є членською організацією, члени якої об’єдналися для досягнення 

спільної мети. Асоціації можуть функціонувати без реєстрації та без утворення 

юридичної особи (стаття 54 Цивільного кодексу Німеччини) [159].  Неекономічні 

асоціації, основна мета яких не повинна передбачати ведення бізнесу, можуть 

отримати статус юридичної особи після реєстрації в місцевому суді.  

Фонд, відповідно до статей 80-88 Цивільного кодексу Німеччини, є 

юридичною особою, чиї активи мають використовуватися для досягнення мети, 

проголошеної засновниками [159]. Чинний Федеральний закон в Цивільному 

кодексі Німеччини, який був змінений у 2002 році, недостатньо широко регулює 

діяльність фондів. Основними нормативними актами в цьому аспекті є закони 16 

штатів (земель). Німецьке законодавство дозволяє існування як фундацій 

суспільного блага, так і фундацій приватного призначення. Крім того, фонди можуть 

функціонувати як некорпоративні фонди, засновані на базі трастів; такі утворення 

набувають все більшої популярності, адже вони можуть користуватися тими ж 

податковими перевагами, що і ГО, регульовані Цивільним кодексом.   

З початку 1980-х років німецький уряд та державні управлінці все частіше 

підтримували та стимулювали співпрацю з громадськими об’єднаннями. Уряд 

розглядає сильний громадський сектор як передумову подальшого демократичного 

розвитку та соціальної згуртованості в суспільстві. Збільшується частка державного 

бюджету, яка резервується для зміцнення громадського сектору та стимуляції участі 

громадян у розв’язанні соціальних проблем. ГО Німеччини грають вирішальну роль 

у процесі прийняття політичних рішень. Напередодні парламентських рішень 

регулярно проводяться громадські слухання, які здійснюють на них свій вплив. 

Нормативно-правова база держав Центральної та Східної Європи перважно 

теж має дозвільний характер для політичної діяльності ГО, за винятком обмежень, 

які пов’язані, як правило, з фінансуванням політичних партій або з організаціями, 

які отримують державну фінансову підтримку. Максимально дозвільний характер в 
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цьому контексті має законодавство Польщі: закон дає об'єднанням право займатися 

практично будь-якою політичною діяльністю, навіть брати участь у виборчих 

кампаніях (через спеціальні виборні комітети). У Словаччині організації можуть 

займатися політичною діяльністю, в тому числі підтримуючи кандидатів, лобіюючи 

політичні інтереси, навіть сприяючи політичним кампаніям; фонди, однак, обмежені 

у фінансуванні політичних партій. У Чеській Республіці громадські об'єднання не 

можуть бути засновані, якщо у них політичні цілі, проте вони можуть лобіювати, 

підтримувати кандидатів, надавати інформацію і пропагувати; фонди, як і в 

Словаччині, не можуть надавати фінансову підтримку політичним партіям, але 

можуть лобіювати, підтримувати кандидатів, надавати інформацію та правовий 

захист. В Угорщині ГО можуть вільно лобіювати, висувати або підтримувати 

кандидатів, надавати інформацію та фінансову підтримку політичним партіям. 

Обмеження існують тільки для суспільно корисних організацій (тобто тих ГО, що 

мають податкові пільги), які відсторонені від участі в безпосередній політичній 

діяльності – висування кандидатів на національних виборах або фінансування 

політичних партій. 

В Іспанії законодавство визначає два основні види громадських об'єднань: 

волонтерські організації та неприбуткові організації. Сектор некомерційних 

об'єднань об’єднує всі добровільні структури, що народилися з вільної ініціативи 

громадян, автономно регулюється і має на меті підвищення рівня життя громадян 

через підтримку процесів солідарності та втручання визначеними методами в 

соціальну політику держави. В Іспанії цей сектор сприймається насамперед як 

такий, що орієнтований на виправлення соціальних недоліків та недоліків державної 

політики, а також на просування спільних інтересів соціальних груп. Усі організації 

неприбуткового сектору Іспанії визначені в законодавстві [175] як такі, що:  

а) не мають на меті отримання прибутку;  

б) не належать до державного сектору – члени ГО є добровольцями, не можуть 

бути державними службовцями і працюють у сфері громадянського суспільства;  

в) їх основна мета полягає у поліпшенні суспільного добробуту і якості життя 

громадян. 
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Визначено характерні спільні риси організацій неприбуткового сектору Іспанії.  

Усі вони:  

- є юридичними особами, зареєстровані в державному реєстрі; 

- інституційно автономні від державних адміністрацій; 

- мають на меті стирання соціальних відмінностей у суспільстві, подолання  

соціальної ізоляції та маргіналізації громадян; 

- працюють із соціально не захищеними верствами громадян: інвалідами, 

біженцями, іммігрантами, етнічними меншинами, ув’язненими, хворими 

тощо; 

- працюють у сфері покращення соціального добробуту: надають інформаційні 

чи юридичні консультації, медичну чи психологічну допомогу,  приділяють 

увагу житловим питанням тощо [175]. 

Крім того, іспанська модель функціонування громадських інституцій 

характеризується чотирма особливостями: важливе місце та вплив католицької 

церкви на суспільні процеси; характерний вплив місцевої культури і традицій; 

повернення іспанської економіки до ідеологічних принципів соціальної економіки; 

повернення до громадянського суспільства і розвиток ідеї самоуправління. 

Схожа ситуація спостерігається в Італії. Діяльність ГО тут регламентується 

Законом Італії «Про волонтерство» (1991р.) [169], в якому визначено, що робота 

волонтерів (членів ГО) не може бути оплачуваною в жодному разі, а може лише 

покривати витрати волонтерів у процесі діяльності. За умови дотримання цієї 

вимоги громадські об'єднання можуть вільно формуватися для отримання 

персональної чи спільної користі членів, відповідно до мети організації. У статті 3 

також визначено: «Некомерційний статус, демократичний характер структури, 

виборність та безоплатність посад в організації, так само, як і послуг, що надаються 

її членами, критерії зарахування та звільнення мають бути прямо вказані в статуті 

об'єднання, а також відповідно до положень цивільного кодексу для різних правових 

форм, які організація може прийняти. Вони також повинні встановити зобов'язання, 

підготувати фінансовий звіт, у якому мають бути зазначені активи, вклади, майно, а 

також порядок його затвердження членами організації» [169]. 
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Відповідно до статті 5 цього Закону, громадські об'єднання можуть отримувати 

економічні ресурси для своєї діяльності з таких джерел [169]: 

- членські внески; 

- внески приватних осіб; 

- внески федерального уряду, державних органів або установ, спрямовані 

виключно на підтримку конкретних, документально підтверджених  проектів;  

- внески міжнародних організацій; 

- пожертвування та заповідане майно; 

- відшкодування витрат, що випливають із угод;  

- прибутки, одержані від вторинних комерційних угод та прибуткової 

діяльності. 

У 2000 році в Італії було здійснено так звану «соціальну реформу», парламент 

прийняв Акт реформування соціального забезпечення. Цей документ урегульовує 

стосунки між владою та неприбутковими організаціями, визначає місце та роль 

неприбуткових організацій, завдання місцевої та національної влади в цьому 

аспекті. Розділ 1 Акту закликає владу «визнавати і заохочувати» роль 

неприбуткових організацій в «програмуванні, організації та управлінні інтегрованої 

системи» [194]. Але закон також наголошує, що управління і постачання соціальних 

послуг надається державними органами разом з некомерційними організаціями.  

Поряд з некомерційними організаціями, закон передбачає залучення сімей, 

самоврядних організацій і профспілок, розширюючи у такий спосіб спектр 

організаційних форм, відповідальних за соціальну сферу.  

Щодо фактичних відносин між органами державної влади та неприбутковими 

організаціями, то вони визначаються законом як стабільні і кваліфіковані партнери, 

які не лише постачають соціальні послуги, а й покликані їх розробити та 

організувати. З метою кращого регулювання закон передбачає прийняття 

регіональних законів, які сприятимуть реалізації  національного законодавства та 

покращенню умов функціонування некомерційних організацій на місцях.  

Отже, в європейському законодавстві в цілому ГО визнані ключовими 

учасниками процесу вироблення та обговорення питань державної політики. Вони 
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мають право вільно висловлюватися з усіх суспільно важливих питань, зокрема, 

щодо чинного або запропонованого законодавства і державної політики. Громадські 

об'єднання мають також право критикувати або схвалювати державних чиновників і 

кандидатів на політичні посади. Вони можуть здійснювати державну політику у 

таких галузях, як освіта, наукові дослідження, пропаганда та аналітична діяльність. 

У деяких випадках, однак, ГО забороняється займатися партійно-політичною 

діяльністю (наприклад, висуванням кандидатів на державні посади), політичною 

агітацією, фінансуванням партій або політичних кандидатів. Отже, країни з 

цивільним правом мають більш ліберальний підхід порівняно з країнами загального 

права, які обмежують ГО в участі у політичному житті вузьким колом визначених 

повноважень. 

Проте крім визначених інституційно-правових форм громадських об'єднань та 

їх політичних і суспільних повноважень, процес інституціоналізації та взаємодії з 

державою передбачає також певні організаційні процедури, до яких належать 

реєстрація, безпосередня взаємодія з органами державної влади та звітність. 

Практично у всіх країнах ГО можуть отримати права юридичної особи лише після 

реєстрації. Спрощення або, навпаки, ускладнення цих процедур, безпосередньо 

впливає на ступінь розвиненості громадянського суспільства в крані, ефективність 

роботи ГО. 

Нижче розглянуто особливості та проблеми, які можуть виникати в ході 

реєстрації ГО в різних країнах та безпосередньо впливати на їхню діяльність. 

Державний орган, що взаємодіє з громадськими об'єднаннями. Одне з 

ключових організаційних питань взаємодії громадських об'єднань та органів 

державної влади – кому саме доручити реєстрацію: судовому органу, міністерству 

або іншому адміністративному органу. Приблизно в половині  країн Європи 

реєстраційні повноваження покладені на міністерство чи інший  адміністративний 

орган. Головною проблемою цього підходу є те, що ці органи найчастіше схильні до 

політичних впливів. До того ж, в окремих країнах (наприклад, в Македонії до 1998 

року) реєстрацію здійснювало Міністерство внутрішніх справ, що, зважаючи на 
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його колишні зв'язки з апаратом держбезпеки, стримувало діяльність громадських 

об'єднань.  

Поширеною, хоча і не загальною тенденцією, є передача міністерських 

повноважень у справах реєстрації іншим компетентним органам. Крім того, в деяких  

країнах роблять кроки до створення спеціалізованих аполітичних органів реєстрації 

громадських організацій. Так, на початку 2007 року уряд Македонії вніс зміни в 

закон, звільнивши судові органи від реєстрації об'єднань і фондів і поклавши цю 

функцію на Центральний реєстр [192].  

Друга проблема стосується рівня, на якому повинна здійснюватися реєстрація, 

– на місцевому чи  національному. Реєстрація на місцях істотно полегшує життя 

місцевим суспільним групам, які хочуть зареєструвати ГО. Відповідно, багато країн, 

зокрема Болгарія, Чеська Республіка та Естонія, дозволяють деяким типам 

організацій реєструватися в окружних судах. Перевагами децентралізованої 

реєстрації можна користуватися і без звернення до судових органів. Так, громадські 

об'єднання Словенії та Хорватії можуть реєструватися в регіональних 

адміністративних органах. Недолік децентралізованої реєстрації полягає в тому, що 

у цьому випадку важче приймати послідовні й узгоджені рішення щодо 

регулювання діяльності ГО.  

Варто відзначити, що у травні 2001 року Албанія передала всі реєстраційні 

повноваження ГО окружному суду міста Тирана, відібравши їх у місцевих окружних 

судів. Щоправда, такий крок викликав чимало незручностей об’єднанням, які діяли  

за межами столиці.  

Більшість країн покладають функції реєстрації певних форм ГО на державний 

орган, незалежно від мети їх діяльності. Проте в деяких країнах для різних 

організаційно-правових форм ГО процедури реєстрації відрізняються. Так, у Чеській 

Республіці об'єднання реєструються в Міністерстві внутрішніх справ, а суди 

реєструють благодійні, громадські фонди і суспільно корисні компанії. Деякі країни, 

особливо коли мова йде про фонди, залучають до процесу реєстрації міністерство, 

яке курує сферу діяльності ГО. Так, Словенія покладає реєстраційні повноваження 

на міністерство, предметом компетенції якого є сфера діяльності певного фонду, 
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тоді як в Хорватії за реєстрацію фондів відповідає Центральний адміністративний 

орган, але за обов'язкової згоди відповідного міністерства [192].  

Такий поділ реєстраційних повноважень, коли організація не потрапляє під 

нагляд одного міністерства, не тільки породжує плутанину та бюрократичні 

зволікання, а й, за твердженнями місцевих експертів, підвищує ризик  

неправомірного прямого й непрямого контролю над ГО з боку держави.  

Процедури реєстрації істотно різняться залежно від країни і організаційно-

правової форми ГО. Однак зазвичай ГО, що подає заявку на реєстрацію, зобов'язана 

представити реєстраційному органу такі документи: установчий акт, статутні 

документи та заяву про реєстрацію. Ця документація повинна містити основні 

відомості про ГО (назва, адреса, мета і характер діяльності, засновники, процедури 

внутрішнього управління тощо).  

У багатьох країнах принаймні деякі організаційно-правові форми зобов'язані 

подати й додаткові документи. Так, в Румунії об'єднання і фонди  зобов'язані 

отримати і представити дозвіл міністерства або спеціалізованого  центрального 

адміністративного органу, який курує сферу діяльності цього  об'єднання. У Польщі 

діють окремі процедури реєстрації, видачі дозволів на здійснення економічної 

діяльності та надання суспільно корисного статусу.  

Реєстраційні збори, якщо й мають місце, зазвичай носять символічний  

характер і не переслідують мету створення перешкод для реєстрації ГО. Так, в 

Хорватії громадські об'єднання та фонди сплачують реєстраційний збір в розмірі 

близько 10 євро. У Сербії витрати на реєстрацію становлять близько 8 євро. 

Угорщина взагалі не стягує реєстраційних зборів з об'єднань і фондів, але вимагає 

сплати в казну еквівалента 100 євро за реєстрацію некомерційних компаній.  

У багатьох країнах реєстраційний орган може відмовити ГО в реєстрації 

тільки в тому випадку, якщо реєстраційні документи є неповними, не задоволені 

основоположні вимоги закону або мета організації є протизаконною. Проте в деяких 

країнах є обов'язковим ретельне вивчення доцільності чи здійсненності завдань 

потенційної ГО.  
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Так, законодавство деяких країн забороняє реєструвати ГО, якщо її діяльність 

є «аморальною» (наприклад, закон Хорватії «Про фонди» [168] ). При цьому закон 

не дає чітких роз'яснень, що саме вважається «аморальним», і, як наслідок, 

чиновники реєстраційних органів отримують широке поле для суб'єктивних 

тлумачень, визначаючи, які цілі є аморальними. До того ж, хорватський закон про 

фонди у статті 6 додає ще один привід для відмови: чиновники мають право 

відмовити в реєстрації, «якщо не існує серйозних підстав для утворення фонду, 

особливо якщо мета фонду є явно несерйозною» [168]. Аналогічно в Сербії у статті 

24 «Закону про спадщину, фонди та фундації Соціалістичної Республіки Сербії» 

(1989 року) чиновники могли відмовити в реєстрації, якщо не вважали статут фонду 

«доречним» [174]. Такі положення створюють незручності для діяльності ГО, тому 

сьогодні в цих країнах діють ініціативи з реформування законів з метою більшої 

конкретизації підстав для відмови в реєстрації. Зокрема, у Сербії в 2009 році було 

прийнято новий закон «Про Асоціації» [172]. 

Більшість країн Європи прийняли заходи (щонайменше, в нормативному 

вимірі) для того, щоб рішення про реєстрацію приймалися швидко і з дотриманням 

закону. Зазвичай реєстраційні органи зобов'язані прийняти рішення про реєстрацію 

ГО в чітко визначений термін тривалістю від 10 днів до 3 місяців. Щоб гарантувати 

дотримання часових меж, деякі країни додатково встановили, що після закінчення 

вказаного терміну організація буде вважатися зареєстрованою. Крім того, багато 

країн дозволяють засновникам оскаржити відмови в реєстрації у суді або в 

адміністративному порядку.  

Визначаючи порядок реєстрації (або сертифікації) суспільно корисної ГО, 

країни віддавали перевагу різним підходам. В одних ця функція покладена на 

податкові органи, в інших – статус суспільно корисної ГО надає суд або державний 

орган, наприклад, Міністерство юстиції.  

Зазвичай ГО, що подають заявку на отримання такого статусу, зобов'язані 

подати документацію, в якій підтверджується: 1) кваліфікаційна суспільно корисна 

діяльність; 2) дотримання вимог внутрішнього управління, включаючи гарантії 

запобігання конфлікту інтересів; 3) дотримання вимог щодо характеру діяльності.  
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Сьогодні в багатьох країнах створюються державні реєстри, що містять базові 

відомості про всі зареєстровані ГО. Вони полегшують життя третім сторонам, що 

мають намір укладати контракти з ГО, сприяють організаційній прозорості, 

постачають цінну інформацію потенційним донорам та іншим зацікавленим 

сторонам.  

У ряді країн державний реєстр розміщується в будівлях загальнонаціональних 

установ. Так, реєстр Албанії міститься в будівлі  окружного суду міста Тирана, а 

реєстр фондів Хорватії – в будівлі Центральної адміністрації. Боснійський 

державний реєстр об'єднань і фондів міститься в будівлі Міністерства юстиції, як і 

реєстр об'єднань і фондів Чорногорії. Румунія визначила місцем для національного 

реєстру некомерційних організацій місто Бухарест. У Словаччині фонди і 

некомерційні організації з надання суспільно-корисних послуг включені в 

центральний реєстр, який ведеться в Міністерстві внутрішніх справ. У Чеській 

Республіці центральний реєстр громадських та благодійних фондів, а також реєстр 

суспільно корисних компаній ведеться Міністерством юстиції і відкритий для 

доступу через Інтернет (Міністерство внутрішніх справ також веде реєстр 

громадських об'єднань, але він рідко оновлюється).  

В інших країнах державний реєстр розміщується на місцевому рівні. У 

Хорватії реєстр об'єднань ведеться на місцях. Естонія веде реєстри в окружних і 

міських судах. Румунія на додаток до національного реєстру веде спеціальні місцеві 

реєстри, розміщені в офісі секретаря того судового органу, в юрисдикції  якого діє 

певна ГО. У Німеччині державні реєстри теж ведуться на національному та 

місцевому рівнях.  

Де б не розміщувався державний реєстр, головні його риси – 

загальнодоступність і простота пошуку. Приміром, в Албанії, де 

загальнодоступність реєстру гарантована законом, на практиці доступ до нього 

можна отримати тільки з дозволу судового секретаря; більше того, інформація 

зберігається в хронологічному порядку, що ускладнює пошук файлу за іменем. 

Багато країн, зокрема США, Болгарія, Хорватія, Чеська Республіка та Естонія, 

вже відкрили доступ до своїх реєстрів в режимі он-лайн.  
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Загальні повноваження, структура та внутрішнє керівництво ГО. 

Зареєстровані ГО, згідно із законодавством країн світу, наділені правами і 

повноваженнями в такому ж обсязі, що й інші юридичні особи, зокрема правом 

брати, здавати в оренду, створювати нерухоме майно та укладати контракти. 

Залежно від організаційно-правової форми, закон може обмежити право ГО 

займатися політичною діяльністю, причому для суспільно корисних ГО діапазон 

цих обмежень може бути ширшим, як зазначалося вище. Більше того, ГО повинні 

обмежувати свою діяльність галузями, зазначеними в статутних документах, і 

можуть бути зобов'язані отримати ліцензію на здійснення деяких видів діяльності 

(наприклад, на утримання дитячих дошкільних установ).  

Порушення цих обмежень може бути опротестовано двома категоріями 

позивачів: особами, що мають законний інтерес, або регуляційним органом. Особи, 

які мають законний інтерес, можуть подати скаргу до суду або державному 

прокурору. Якщо ГО здійснює незаконну діяльність, член її керівного органу (або 

об'єднання) має право подати в суд позовну заяву проти ГО або вимагати анулювати 

прийняте ГО рішення; будь-яка зацікавлена особа може вимагати, щоб суд 

розпустив цю організацію, або повідомити судового адвоката про факт незаконної 

діяльності.  

По-друге, регуляційний орган – міністерство, суд або державний прокурор – 

зазвичай наділений прямим правом нагляду за дотриманням закону. Тому орган, 

який регулює діяльність об'єднань, може вимагати виправлення порушень, видати 

пересторогу або порушити судовий процес, якщо  з’ясує, що об'єднання порушує 

закон або власний статут. 

Особи, на яких спрямована діяльність ГО, мають право переслідувати 

організацію в суді в разі порушення їх прав, заподіяння шкоди або в тих випадках, 

коли вони можуть довести свої законні інтереси в судовому спорі. Згідно із 

законодавством більшості країн Західної та Центрально-Східної Європи, зацікавлені 

особи мають право вимагати від ГО (фонду) надання інформації про виконання ним 

своїх завдань і перевіряти його річні фінансові звіти та звіти про виконану роботу; 

висновки аудитора; бухгалтерську документацію; резолюції фонду та установчі 
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документи. У разі невиконання фондом цих вимог особа може домагатися реалізації 

своїх прав через суд.  

Закони країн світу суттєво різняться в деталях, що стосуються питань 

внутрішнього керівництва ГО. Одні просто вимагають, щоб у статуті організації 

була в загальних рисах визначена її структура. Інші відводять цілі сторінки 

нормативних документів для опису процедур голосування та вимог до кворуму, 

передбачаючи збої в керівництві тощо. У деяких випадках ці детально виписані 

правила можуть бути змінені статутними документами організації, в інших випадках 

це неможливо.  

Вищим керівним органом об'єднання є загальні збори його членів (або в 

деяких великих об'єднаннях – зібрання обраних представників). У деяких країнах, 

крім загальних зборів, є ще керівний орган, який займається повсякденними 

справами об'єднання. У багатьох країнах (наприклад, Боснії, Хорватії, Угорщині, 

Сербії) об'єднання зобов'язане призначити особу, уповноважену представляти 

організацію у відносинах з третіми сторонами.  

Більшість країн (США, Великобританія, Канада, Німеччина, Франція) 

гарантують право виходу з об'єднання, а деякі дозволяють членам опротестовувати 

рішення об'єднання, що суперечать закону або статуту. Іноді країни чітко 

визначають (або вимагають визначення в статуті організації) інші організаційні 

характеристики об'єднання, наприклад, критерії прийому / виключення членів, права 

та обов'язки членів, право представляти ГО та інші аспекти внутрішнього 

керівництва.  

Законодавство деяких країн резервує право прийняття рішень з особливо 

важливих питань на загальних зборах. До компетенції загальних зборів зазвичай 

належать такі питання, як розпуск об'єднання; його перетворення, поділ або злиття з 

іншим об'єднанням; внесення змін до статутних цілей об'єднання; обрання або 

зняття посадових осіб; встановлення розміру членських внесків. Найчастіше для 

прийняття рішення з цих питань недостатньо стандартної простої більшості. В 

Естонії, наприклад, за внесення змін до статуту повинні проголосувати дві третини 

всіх членів, а зміна цілей об'єднання допускається тільки за згодою 9/10 його членів  
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[186]. В інших країнах діють аналогічні вимоги «супербільшості» голосів для 

прийняття найважливіших організаційних рішень.  

У різних країнах існують різні процедури скликання загальних зборів, часто 

ця процедура регулюється положеннями статуту організації. Деякі країни 

регулюють ряд додаткових питань, наприклад, кількість голосів, необхідну для 

скликання позачергових загальних зборів (від 1/10 в Естонії до 1/3 в Угорщині).  

В окремих країнах обов'язковим є інформування членів про порядок денний 

майбутніх зборів. Наприклад, в Естонії відхилення від оголошеного порядку 

денного мають для об'єднання законну силу, тільки якщо на зборах присутні всі 

його члени. Зазвичай закони, що регулюють порядок скликання загальних зборів, 

також визначають необхідну для кворуму кількість присутніх членів. Деякі країни 

визначають процедуру опротестування в судовому порядку неправомірних дій 

об'єднання.  

Керівництво фондами та іншими нечленськими організаціями зазвичай 

здійснює рада директорів. Вони також можуть мати окремий керівний орган для 

ведення повсякденних справ організації і окрему раду для нагляду за діяльністю 

організації (з метою недопущення неправомірних дій, фінансових зловживань 

тощо). Деякі організації дозволяють засновникам грати постійну роль їх керівників.  

Країни застосовують різні практичні підходи. У Словенії передбачено один 

керівний орган – правління. Навпаки, румунські фонди, угорські та словацькі 

суспільно корисні компанії зобов'язані додатково мати контрольну раду. В інших 

країнах наявність контрольної ради є обов'язковою лише у певних випадках. 

Наприклад, угорські та чеські організації, які претендують на суспільно корисний 

статус, повинні мати контрольну раду, якщо їхній річний прибуток перевищує 

певний поріг.  

Отже, загальна тенденція полягає у встановленні базових положень, які 

регулюють структури внутрішнього керівництва ГО. Ці положення переважно 

визначають тип вищого керівного органу (або органів у деяких фондах) і їхні 

обов'язки. Водночас законодавство надає засновникам або вищому керівному органу 
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широкі повноваження щодо створення та зміни керівних структур організації у 

встановлених законом межах.  

Звітність та відповідальність ГО. Зазвичай вищий керівний орган 

уповноважений і зобов'язаний аналізувати і затверджувати річний бюджет, річний 

фінансовий звіт і річний звіт про роботу організації. Крім того, вищий керівний 

орган уповноважений визначати політику організації, обирати чи призначати 

посадових осіб, приймати рішення про перетворення, припинення діяльності та 

розпуск, а також вносити зміни в документи організації. Хоча вищий керівний орган 

має право делегувати правлінню деякі повноваження, зокрема право підпису, 

найчастіше перелік делегованих повноважень досить обмежений, наприклад, право 

вносити зміни до статуту або затверджувати бюджет. 

У законах країн світу, особливо країн ЦСЄ, все частіше з'являються правові 

норми, що запобігають конфліктам інтересів і угодам у власних інтересах. В Албанії 

передбачені такі механізми запобігання конфлікту інтересів: 1) обов'язкове 

розкриття інформації про наявність конфлікту інтересів між фізичною особою та 

організацією; 2) самовідвід цієї людини від участі у процесі прийняття рішень; 3) 

обов'язкове затвердження всіх взаємопов'язаних угод вищим директивним органом 

організації; 4) вимога, щоб угода діяла на основі справедливої ціни або на 

сприятливіших для організації умовах [171]. Країни, в яких діють правові норми, що 

стосуються конфлікту інтересів звичайно застосовують їх до всіх організаційних 

форм.  

На практиці лише в небагатьох країнах були прецеденти залучення членів 

керівних органів до відповідальності за порушення обов'язку дотримуватися 

інтересів об'єднання. Для осіб, викритих у неетичній поведінці, зазвичай 

передбачено право на оскарження звинувачень відповідно до правил цивільного 

судочинства. 

І. Органи контролю з боку державної влади. 

Органами державної влади, які контролюють діяльність ГО, можуть бути 

прокуратура, профільне міністерство або прокуратура. Приміром, у Болгарії та 

Угорщині таким органом є прокуратура району, в якому зареєстрована ГО. В Естонії 
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та Словаччині діяльність громадських об'єднань і фондів регулюється 

Міністерством внутрішніх справ; у Чеській Республіці Міністерство внутрішніх 

справ контролює об'єднання, а суд за місцем реєстрації здійснює наглядову функцію 

за діяльністю громадських і благодійних фондів та суспільно корисних організацій. 

У США багато регулюючих функцій щодо ГО покладаються на податкові органи.  

Інші органи контролю можуть фокусувати свою увагу на дотриманні 

трудового законодавства та положень законів про боротьбу з відмиванням грошових 

коштів. У Болгарії, наприклад, Державне агентство національної безпеки має своїм 

обов'язком моніторинг відмивання грошових коштів, а Національне податкове 

агентство відстежує правильність оплати соціального страхування згідно з 

трудовими договорами та сплати податків (наприклад, податку на прибуток від 

комерційної діяльності). Місцева влада відповідає за збір місцевих податків і мит 

(наприклад, податок на нерухомість)
 
[184]. Уряди здійснюють ширший контроль за 

діяльністю суспільно корисних організацій. У Болгарії реєстраційна служба у 

Міністерстві юстиції має право інспектувати такі організації та спостерігати за їх 

діяльністю. В Німеччині, якщо суспільно корисна організація отримувала бюджетне 

фінансування, державний орган може вести моніторинг витрачання цих коштів. У 

Румунії існує особливий урядовий департамент, який контролює діяльність 

громадських об'єднань і фондів, що мають статус суспільно корисних.  

Майже в усіх країнах для здійснення певних видів діяльності ГО має отримати 

дозвіл в урядових органах – ліцензію. У більшості країн Європи та США громадські 

об'єднання й фонди повинні володіти ліцензією на такі види діяльності, як надання 

послуг в галузі громадського харчування, догляду за домом, сімейного догляду, 

деяких особливих видів базових соціальних послуг, а також організації дитячих 

садків та освітніх установ, установ для догляду за немічними та людьми похилого 

віку. У сучасному світі простежується тенденція до зрівняння ГО, які надають 

спеціалізовані послуги, і інших юридичних осіб (від приватних комерційних 

компаній і до державних установ), які займаються наданням таких послуг.  

У разі необхідності отримання особливих ліцензій дозвільний орган держави 

має право вимагати надання особливої звітності про діяльність ГО. Обсяг такої 
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звітності варіюється залежно від характеру діяльності, її тривалості та рівня впливу 

на суспільство.  

Часто ГО зобов'язані подавати щорічну звітність про свої фінанси (принаймні 

для податкових відомств за умови, що їх річний обсяг перевищив порогову суму, 

обов'язкову для подання податкової декларації). Від деяких організацій, крім 

податкової звітності, вимагають подати більш докладну інформацію про діяльність і 

в інше відомство (або відомства), якими найчастіше можуть бути орган реєстрації 

ГО або ж профільне міністерство, що контролює ту галузь діяльності, якою 

займається ця організація. Водночас у деяких країнах громадські об'єднання 

звільнені від такої звітності. Наприклад, чеські та словацькі громадські об'єднання 

звільнені від подання будь-якої звітності до тих пір, поки їх прибуток не перевищує 

певний рівень. Тим не менш, вони повинні вести бухгалтерський облік, і до них 

можуть застосувати аудиторську перевірку. У цих країнах звітність також залежить 

від наявності статусу суспільної корисності, який передбачає більш високий рівень 

звітності як від благодійних фондів, так і від громадських об'єднань.  

Деякі країни вимагають від певного типу ГО подання більш ґрунтовної 

звітності про діяльність. Словаччина, наприклад, вимагає короткий опис діяльності з 

поясненням того, як така діяльність відповідає статутним цілям організації, а також 

окрему бухгалтерську звітність щодо витрат, пов'язаних з підприємницькою 

діяльністю. Від благодійних фондів додатково потрібна розбивка витрат на 

адміністративні цілі і ті, що безпосередньо пов'язані з реалізацією мети фонду [173].  

Суспільно корисні організації в Угорщині та Польщі повинні подавати досить 

докладні звіти про свої програми. Фонди, крім того, найчастіше мають звітувати з 

питань управління цільовими пожертвами. Більше того, в деяких випадках 

обов'язковим є і проведення незалежного зовнішнього аудиту.  

Крім вимоги щодо звітності, влада часто використовує й інші інструменти 

контролю, такі, як аудити та перевірки, що здійснюються державними органами, 

особливо з метою моніторингу фондів та суспільно корисних організацій. У Болгарії 

до таких організацій застосовують фінансові аудити, метою яких є перевірка 

використання державних або муніципальних субсидій та грантів, наданих у межах 
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європейських програм. Відповідний орган контролю повинен мати підстави для 

проведення аудиту, проте відсутня вимога про завчасне попередження про 

аудиторську перевірку. Угорські суспільно корисні організації найчастіше перевіряє 

Державна рахункова палата на предмет використання бюджетних субсидій. У 

Польщі міністерство, відповідальне за питання соціального страхування, має право 

доступу до майна організації, її документації та інших носіїв інформації, а також має 

право зажадати усні та письмові пояснення [180].  

Завдання звітності полягає в тому, щоб діяльність організації відповідала 

легітимним вимогам закону, але не була занадто обтяжливою і не призводила до 

зайвого втручання держави у внутрішні справи організацій. ГО звичайно зобов'язані 

подавати податкову звітність згідно з регламентом, встановленим законами про 

оподаткування. Іноді така звітність повинна проходити аудит, але невеликі 

організації часто звільняються від виконання цієї вимоги. Щодо програмної 

звітності, то суспільно корисні організації, яким надані податкові пільги, повинні 

подавати її, але малі організації нерідко звільняються від цього обов'язку або ж 

подають спрощену звітність. Слід також відзначити, що ГО часто зобов'язані 

виконувати й інші вимоги щодо звітності, зокрема звітувати  перед своїми 

керівними органами, а також подавати звіти до відповідних дозвільніх органів у 

випадку, якщо діяльність ГО передбачає ліцензування. Крім того, звітність 

подається і в державні фінансові органи, і приватним донорам.  

У разі неподання звітності звичайно накладаються штрафи. Така ситуація в 

Болгарії, де держава може оштрафувати ГО на суму від 50 до 500 євро. У Польщі 

громадське об'єднання, яке не дотримується вимог про надання документації, може 

отримати одноразовий штраф на суму, що не перевищує 5000 злотих, проте його 

можна уникнути за умови негайного виконання вимог після накладення штрафу. У 

багатьох країнах штрафами можуть бути покарані як організації, так і їх 

відповідальні особи.  

Неодноразове неподання звітності може призвести до припинення діяльності 

та розпуску організацій. Водночас припиненню діяльності організації повинно 

передувати відповідне повідомлення та надання їй можливості виправити недоліки. 
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У випадку накладання штрафу або винесення рішення про припинення діяльності 

зазвичай надається можливість  оскарження.  

Санкції, що застосовуються до суспільно корисних організацій, можуть 

означати втрату податкових пільг і статусу суспільної корисності. У Болгарії, 

наприклад, такі організації можуть припинити своє існування у разі систематичних 

порушень вимог щодо звітності. Певною мірою ситуація аналогічна і в Чехії, де 

суспільно корисна організація через порушення може втратити своє загальне 

звільнення від сплати податків на рік та часткові податкові пільги в наступному 

фінансовому році. 

Отже, на основі проаналізованих матеріалів можна зробити висновок, що 

основи інституціоналізації громадських об'єднань лежать у сфері правового 

забезпечення. Держава може створювати сприятливі умови для їх діяльності, 

надавати податкові преференції та державне фінансування або створювати 

процесуальні перепони на шляху функціонування ГО: від моменту їх реєстрації до 

накладання санкцій та штрафів.  

Різні країни світу, як було зазначено, по-різному розв’язують питання 

взаємодії ГО із державними органами. Ці відмінності часто залежать від правової 

системи, прийнятої в тій чи тій країні, від усталених в суспільстві традицій, від 

історичних умов закладання основ регулювання тощо. Проаналізовані матеріали не 

дають можливість визначити найкращу чи найгіршу модель взаємодії громадських 

об'єднань з державою, адже її ефективність залежить, крім іншого, від історичних та 

ментальних особливостей кожної країни та суспільства. 

Аналіз законодавства й досвіду функціонування громадських інституцій у 

країнах, що належать до різних моделей взаємодії громадських об'єднань і держави, 

доводить належність України до східноєвропейської моделі. 

В Україні здійснено велику законотворчу роботу із забезпечення нормативно-

правового становлення громадянського суспільства, законодавчо закладено основу, 

необхідну для його функціонування. До основних нормативних актів, які регулюють 

діяльність громадських об'єднань, можна віднести: Конституцію України [48], 

закони України "Про громадські об'єднання" [82], "Про благодійництво та 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2460-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/531/97-%D0%B2%D1%80
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благодійні організації" [80], "Про молодіжні та дитячі громадські організації" [94], 

"Про волонтерську діяльність" [81], "Про професійні спілки, їх права та гарантії 

діяльності" [101], "Про професійних творчих працівників та творчі спілки" [102], 

"Про організації роботодавців" [96], "Про органи самоорганізації населення" [97], 

"Про соціальний діалог в Україні" [108], "Про соціальні послуги" [107], "Про 

місцеве самоврядування в Україні" [93], "Про свободу совісті та релігійні 

організації" [104], "Про інформацію" [89], "Про друковані засоби масової інформації 

(пресу) в Україні" [84], "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики" [88], "Про 

звернення громадян" [92], "Про основні засади розвитку інформаційного суспільства 

в Україні на 2007-2015 роки" [99], "Про державну реєстрацію юридичних осіб та 

фізичних осіб – підприємців" [83], "Про центральні органи виконавчої влади" [110] 

тощо. 

Закони України доповнюють Укази Президента України та Постанови 

Кабінету Міністрів України, Накази Міністерства юстиції України, основними з 

яких є: "Про забезпечення умов для більш широкої участі громадськості у 

формуванні та реалізації державної політики" (2004 р.) [86], "Про забезпечення 

участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики" (2010 р.) [87], 

"Про Стратегію державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства" 

(2012 р.) [109], "Про затвердження Порядку планування та моніторингу реалізації 

органами виконавчої влади Стратегії державної політики сприяння розвитку 

громадянського суспільства в Україні" [91], а також плани її реалізації на всіх рівнях 

влади у 2014, 2015, 2016 роках, "Про затвердження Порядку підготовки та 

оформлення рішень щодо легалізації об’єднань громадян та інших громадських 

формувань" [90], "Про затвердження переліку реєстраційних служб територіальних 

органів юстиції" [89] тощо.  

Основні засади участі громадськості у вирішенні справ держави закріплені 

Конституцією України. Так, у статті 36 визначається право громадян України «на 

свободу об’єднання у політичні партії та громадські організації для здійснення і 

захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних, 

культурних та інших інтересів, за винятком обмежень, встановлених законом в 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/531/97-%D0%B2%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/281-14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3236-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1045-14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1045-14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/554/97-%D0%B2%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2436-14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2625-14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2862-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/966-15
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/987-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/987-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2657-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2411-17
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інтересах національної безпеки та громадського порядку, охорони здоров’я 

населення або захисту прав і свобод інших людей. Громадяни мають право на участь 

у професійних спілках з метою захисту своїх трудових і соціально-економічних прав 

та інтересів» [48]. Право брати участь в управлінні державними справами, у 

всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування закріплено в ст. 38. 

Конституції України, яка надає можливість громадянам направляти індивідуальні чи 

колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що 

зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений 

законом термін [48]. Отже, Конституція України визначає основи співпраці держави 

з громадськістю через закріплення прав і свобод громадян. 

Крім того, відповідно до Статті 9 Конституції України [48], до нормативно-

правої бази, яка регулює діяльність громадських організацій в Україні, належать 

чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою 

України, а саме: «Загальна декларація прав людини» [28], «Міжнародний пакт про 

громадські і політичні прав» [59], «Конвенція Ради Європи про захист прав людини 

і основоположних свобод» [46], «Конвенція №87 Міжнародної організації праці про 

свободу асоціації та захист права на організацію» [47]. 

Важливими в контексті аналізу правової інституціоналізації громадських 

об'єднань в Україні є питання порядку створення, реєстрації (легалізації) та 

діяльності громадських формувань в нашій державі. В Україні напрацьована 

розгалужена нормативно-правова база щодо регулювання діяльності громадських 

об'єднань. Статус громадських об'єднань, а також принципи їх утворення і 

діяльності в Україні є основоположними умовами їх інституціоналізації. У нашій 

країні вони визначаються, в основному, Законом України «Про громадські 

об’єднання». 

Так, стаття 1 цього закону визначає поняття громадська організація, 

громадське об'єднання та громадська спілка.  
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Громадська організація – це громадське об'єднання, засновниками та членами 

(учасниками) якого є фізичні особи [82, с.1].  

Громадське об'єднання – це добровільне об'єднання фізичних осіб та/або 

юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, 

задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних 

та інших інтересів [82, с.1]. Громадське об'єднання за організаційно-правовою 

формою утворюється як громадська організація або громадська спілка [82, с.1].  

Громадська спілка – це громадське об'єднання, засновниками якого є 

юридичні особи приватного права, а членами (учасниками) можуть бути юридичні 

особи приватного права та фізичні особи [82, с.1]. 

Отже, громадські організації та громадські спілки є організаційно-правовими 

формами громадського об’єднання. Відмінність полягає в тому, що засновниками 

громадських організацій є фізичні особи, а громадської спілки – юридичні. 

Питання утворення та діяльності громадських об’єднань також регулюються 

Законом України «Про громадські об’єднання». Зокрема, стаття 3 встановлює 

принципи утворення і діяльності громадських об’єднань в Україні. Згідно з п.1 цієї 

статті, громадські об'єднання утворюються й діють на принципах: добровільності; 

самоврядності; вільного вибору території діяльності; рівності перед законом; 

відсутності майнового інтересу їх членів (учасників); прозорості, відкритості та 

публічності [82, с.3]. У пунктах 2-7 ст.3 Закону України «Про громадські 

об’єднання» тлумачаться вищезазначені принципи. 

Незважаючи на те, що громадські об’єднання сприяють розвитку 

громадянського суспільства в Україні, існують певні законодавчі обмеження в їх 

заснуванні. Так, стаття 37 Конституції України забороняє утворення та діяльність 

таких об’єднань, програмні цілі або дії яких спрямовані на ліквідацію незалежності 

України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення 

суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне 

захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, розпалювання 

міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, 

здоров’я населення [48, с. 175].  
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Обмеження щодо утворення та діяльності громадських об’єднань в Україні 

затверджено і в ст.4 Закону України «Про громадські об’єднання», де вказано, що 

громадські об'єднання не можуть мати воєнізованих формувань та їм не можуть 

надаватися владні повноваження, крім випадків, передбачених законом [82, с.4].  

За даними місцевих органів юстиції на кінець 2014 року, в Україні 

зареєстровано 61090 громадських об’єднань [26]. Уся інформація про ці громадські 

об’єднання міститься в єдиній базі даних – Реєстрі громадських об’єднань (надалі – 

Реєстр). Реєстр – це єдина електронна база даних, яка створюється та ведеться з 

метою обліку громадських об’єднань та забезпечення доступу до інформації про 

громадські об’єднання [73].  

У Реєстрі міститься інформація про найменування громадських об’єднань, 

відомості про засновників, місцезнаходження, символіку, дати створення, дати 

початку і припинення ведення діяльності тощо. Порядок ведення Реєстру 

громадських об’єднань та обміну відомостями між Реєстром і Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб та фізичних осіб підприємців затверджений Постановою 

Кабінету Міністрів України № 1212 від 19.12.2012 року [73]. 

Розділ II Закону України «Про громадські об’єднання» регулює саме процес 

утворення та організації громадських об’єднань. Відповідно до ст.7 цього закону, 

засновниками громадських об’єднань можуть бути громадяни України, іноземці та 

особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які 

досягли 18 років, а молодіжної та дитячої громадської організації – 14 років [82, с. 

14]. Засновниками громадської спілки можуть бути юридичні особи приватного 

права, у тому числі громадські об'єднання зі статусом юридичної особи. 

Засновниками громадської спілки не можуть бути політичні партії, а також 

юридичні особи, щодо яких прийнято рішення про їх припинення або які 

перебувають у процесі припинення. Кількість засновників громадського об'єднання 

не може бути меншою, ніж дві особи. Також засновником громадської організації не 

може бути особа, яку визнано судом недієздатною [82, с. 14].  

Утворення громадського об'єднання здійснюється на установчих зборах його 

засновників та оформлюється протоколом. Законодавством установлені мінімальні 
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вимоги до протоколу установчих зборів громадського об'єднання, що має містити 

відомості про: дату та місце проведення установчих зборів; осіб, які брали участь в 

установчих зборах; мету діяльності громадського об'єднання та його статут; 

керівника та органів управління громадського об'єднання; офіційних представників 

організації в державних та офіційних установах [82, с. 19]. 

Отже, законодавець чітко та вичерпно визначив обов’язкові мінімальні вимоги 

для протоколу установчих зборів громадського об’єднання, у такий спосіб полегшив 

процедуру створення громадського об'єднання та забезпечив уникнення можливих 

проблем у разі відсутності певного пункту протоколу установчих зборів ГО в 

процесі подальшого його діяльності. 

Законодавством України встановлюються також часові обмеження при 

реєстрації громадських об'єднань. Так, організація має повідомити про своє 

утворення протягом 60 днів з дня проведення установчих зборів. Якщо протягом 

цього періоду такі дії не відбулися, вважається, що громадська організація не 

утворювалася. На підставі поданих документів уповноважений орган з питань 

реєстрації протягом семи робочих днів з дня їх отримання приймає рішення про 

реєстрацію або про відмову у реєстрації громадського об'єднання, про направлення 

документів на доопрацювання чи про залишення документів без розгляду по суті. 

Уповноважений орган з питань реєстрації громадських об’єднань – це 

районне, районне в місті, міське (міст обласного значення) управління юстиції. 

Відповідно до Наказу Мін’юсту від 14.12.2012 року №1845/5  [100] : 

1) реєстрацію громадських об’єднань (прийняття повідомлення про 

утворення) здійснюють реєстраційні служби районних, районних у містах, міських 

(міст обласного значення) управлінь юстиції; 

2) для внесення змін до статуту (положення), керівних органів та 

місцезнаходження громадської організації чи спілки об’єднань громадян подавати 

документи потрібно до реєстраційних служб районних, районних у містах, міських 

(міст обласного значення) управлінь юстиції; 
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3) акредитацію відокремлених підрозділів іноземної особи, підтвердження 

всеукраїнського статусу, реєстрацію символіки здійснює Державна реєстраційна 

служба України (Укрдержреєстр). 

Отже, завдяки передбаченому розподілу повноважень, який наведений вище, 

законодавець систематизує діяльність уповноважених органів з питань реєстрації 

громадських об’єднань та забезпечує рівномірний розподіл навантаження цих 

органів. 

Як зазначено вище, громадське об’єднання в Україні можна створити зі 

статусом юридичної особи або без нього. Для того, щоб зрозуміти відмінність цих 

статусів громадських об’єднань, необхідно визначити поняття юридична особа, 

зауваживши, що громадське об’єднання зі статусом юридичної особи має всі ознаки 

юридичної особи. 

Юридична особа – це організація, що має відокремлене майно, може від свого 

імені здобувати майнові й особисті немайнові права та обов’язки, бути позивачем і 

відповідачем у суді [146, с. 86]. Громадські об’єднання зі статусом юридичної особи 

(на відміну від інших громадських об’єднань) можуть: 

1) бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові та 

немайнові права відповідно до законодавства; 

2) здійснювати відповідно до закону підприємницьку діяльність 

безпосередньо або через створені юридичні особи (товариства, підприємства); 

3) засновувати з метою досягнення своєї статутної мети (цілей) засоби 

масової інформації; 

4) брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно 

до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності»; 

5) у порядку, визначеному законодавством, брати участь у роботі 

консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються 

органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами 

місцевого самоврядування для проведення консультацій з  громадськими 
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об'єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої 

діяльності [82, с. 15].  

Необхідно відзначити, що згідно з п.3 ст. 21 Закону України «Про громадські 

об’єднання», виконавцем державного замовлення може бути громадське об’єднання 

зі статусом юридичної особи або створена ним юридична особа ( товариство, 

підприємство ) [82, с. 26], тобто статус юридичної особи – дуже важливий механізм 

для роботи громадських об'єднань і регуляції їх діяльності з боку держави. 

Проте незалежно від юридичного статусу, громадське об’єднання може 

здійснювати різноманітну діяльність, зокрема: 

- вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою 

мету (цілі);  

- звертатися до органів державної влади з пропозиціями (зауваженнями), 

заявами (клопотаннями), скаргами;  

- одержувати публічну інформацію; 

- брати участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, що 

стосуються сфери діяльності громадського об'єднання та важливих питань 

державного і суспільного життя; 

- проводити мирні зібрання тощо [82, с.20]. 

Громадські об’єднання зі статусом юридичної особи мають право на 

фінансову підтримку за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих 

бюджетів відповідно до закону, що передбачено п.1 ст. 23 Закону України «Про 

громадські об’єднання» [82, с. 28]. Але в п.2 та п.3 цієї статі зазначено, що 

громадські об'єднання, які отримують фінансову підтримку за рахунок коштів 

Державного бюджету України, місцевих бюджетів, зобов'язані подавати та 

оприлюднювати звіти про цільове використання цих коштів відповідно до закону, а 

всі ГО зі статусом юридичної особи та створені ними юридичні особи (товариства, 

підприємства) зобов'язані вести бухгалтерський облік, фінансову та статистичну 

звітність, бути зареєстрованими в органах доходів і зборів та сплачувати до 

бюджету обов'язкові платежі відповідно до закону [82, с. 29]. У такий спосіб 

відбувається не лише контроль за діяльністю громадського сектору в Україні, а і 
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його оподаткування. Модель, прийнята в Україні, поширена й серед інших країн, 

зокрема Центральної та Східної Європи (як зазначено у другому розділі роботи). 

Надання державних коштів для підтримання діяльності громадських об’єднань 

здійснюється виключно на конкурсній основі відповідно до Постанови Кабінету 

Міністрів України №1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з 

визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями та 

творчими спілками, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка» 

[75]. Інформація про проведення таких конкурсів і надання державних коштів 

громадським організаціям перебуває у відкритому доступі і розміщується на 

офіційних веб-сайтах державних органів чи органів місцевого самоврядування.  

Отже, основною відмінністю між громадськими об’єднаннями із статусом 

юридичною особи та без нього є можливість ведення підприємницької діяльності, 

бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права. 

Водночас громадські об’єднання зі статусом юридичної особи набувають і 

додаткових зобов’язань, які були перераховані вище. 

Крім зобов’язань організацій із юридичним статусом, усі громадські 

об'єднання мають обов’язки відповідно до п.7 ст.23 Закону України «Про громадські 

об’єднання»: 

1) зберігати правоустановчі документи, в яких міститься інформація про 

діяльність, що здійснена відповідно до мети та завдань; інформація та відомості, 

достатні для ідентифікації згідно з вимогами закону кінцевих бенефіціарних 

власників (контролерів), зокрема засновників, керівників, керівних органів та 

довірених осіб. Ця інформація не може мати обмежений доступ; 

2) готувати річні фінансові звіти із ретельним аналізом доходів і витрат; 

3) здійснювати заходи контролю, щоб забезпечити зарахування і витрачання 

повністю всіх коштів у спосіб, що узгоджується з цілями та завданнями заявленої 

діяльності громадського об’єднання; 

4) забезпечити ведення обліку та зберігання не менше п’яти років усіх 

необхідних облікових документів стосовно внутрішніх та міжнародних операцій, а 

також інформації, зазначеної у пунктах 1 і 2 цієї частини, і надавати її компетентним 
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державним органам на відповідний запит, а також в інших випадках, передбачених 

законодавством [82, с. 28]. 
 

Отже, держава контролює, щоб ГО здійснювали свою діяльність відповідно до 

мети, прописаної в установчих документах, і в межах суспільної користі та 

неприбутковості. 

У наступному розділі дисертації буде докладно правову інституціоналізацію 

громадських об'єднань в Україні в контексті їх взаємодії з органами державної 

влади. Крім того, будуть наведені дані щодо політичної інституціоналізації 

громадських об'єднань в Україні, в результаті чого автор ставить на меті зробити 

висновки щодо інституціоналізаційної спроможності ГО в нашій державі. 

Наведені ж в цьому розділі дані щодо нормативно-правового регулювання 

громадських об'єднань в Україні (а саме процесуальні та функціональні ознаки) 

свідчать на користь належності України до Східноєвропейської моделі взаємодії 

держави та громадських об'єднань. Основним аргументом належності України до 

східноєвропейської моделі є революційні події 2013-2014 рр., а також стрімкий 

розвиток та самоорганізація громадянського суспільства нашої країни після 

Революції Гідності.  

У своєму дисертаційному дослідженні «Інституціоналізація громадянського 

суспільства у постсоціалістичних країнах (на прикладі країн Вишеградської групи та 

України)» професор Г.Зеленько переконливо доводить: «Конституціоналізм у 

країнах Вишеградської групи та Україні базується на такій закономірності: високий 

розмах суспільно-політичних рухів (Польща та Угорщина) створив у середовищі 

політичної еліти критичну масу, достатню для рішучої ліквідації авторитарних 

інститутів і процедур. Загалом для усіх країн регіону на початку фази 

демократизації характерним був політико-правовий вакуум, а відтак – заповнення 

своєрідних “пустот” неправовими практиками. Тому унормування суспільно-

політичної активності і надання їй інституціоналізованих форм було однією з 

важливих умов становлення громадянського суспільства» [32, с. 15].  

Соціально-політичні події в Україні 2013-2015 рр. підтвердили розвиток тут 

громадянського суспільства за описаним Г.Зеленько сценарієм. Отже, можемо 
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виокремити базові принципи процесу інституціоналізації громадських об'єднань в 

Україні, які визначають належність України до східноєвропейської моделі: 

1. Україна належить до групи постсоціалістичних країн, які переживає нову 

хвилю розвитку громадянського суспільства в результаті розпаду Радянського 

Союзу з кінця XX століття. 

2. Саме «високий розмах суспільно-політичних рухів» в Україні спричинив 

ліквідацію авторитарного режиму В.Януковича та поклав початок демократичним 

перетворенням у країні за активної участі громадських об'єднань. 

3. Зараз в Україні відбувається активна інституціоналізація елементів 

громадянського суспільства, налагоджуються механізми співпраці з органами 

державної влади при загальному курсі на реформування політичної системи та 

заміну прийнятих корупційних практик правовими. Цей процес, з одного боку, 

спричинений громадською ініціативою, що виявилася під час Революції Гідності і 

продовжує виявлятися в подальших перетвореннях країни, а з іншого боку – процес 

демократизації сприяє пришвидшеному становленню громадянського суспільства в 

Україні. Подібні процеси відбувались в багатьох країнах Центральної та Східної 

Європи протягом останніх 20-25 років. 

4. Як у багатьох країнах ЦСЄ, розвиток громадянського суспільства в Україні 

та інституціоналізації громадських об'єднань стимулюється в Україні країнами 

Західної Європи та США. 

5. У процесі реєстрації та звітності громадських об'єднань все ще існують 

бюрократичні перешкоди, які виникають через відсутність відшліфованих 

інструментів роботи з боку державної влади, адже країни східноєвропейської моделі 

мають молоде громадянське суспільство (у порівнянні з країнами-представницями 

інших моделей). 

6. Правове поле щодо діяльності громадських об'єднань в Україні, як і в 

більшості країн ЦСЄ (як було показано в цьому розділі), має більш дозвільний 

характер, ніж, скажімо, в країнах ліберальної та корпоративної моделей. Докладніше 

всі особливості правової та політичної інституціоналізації громадських об'єднань в 

Україні буде розкрито в третьому розділі цієї дисертаційної роботи. 
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В Україні все ще відбувається процес інституціоналізації громадянського 

суспільства, як і в багатьох сусідніх країнах Центральної та Східної Європи. Кожна 

країна, вибудовуючи взаємини між громадськими об'єднаннями та державою, 

спирається на історичні та ментальні особливості свого розвитку, правові традиції, 

що склалися. Проте існують і спільні ознаки в процесі інституціоналізації 

громадських об'єднань певних країн світу, що дало нам підстави виокремити та 

проаналізувати світові моделі взаємодії держави та ГО –  англосаксонську, 

корпоративну, скандинавську, середземноморську та східноєвропейську. Вивчення 

зарубіжного досвіду, що виявляється в усталених моделях інтеракції держави й 

суспільства та зіставлення їх з вітчизняними практиками дають можливість 

окреслити тенденції його розвитку і спонукає до їх осмислення.   

Отже, незважаючи на те, що в сучасному світі є багато позитивних змін у 

співпраці між державою та ГО, інституціоналізації ГО, розвиток цього процесу несе 

багато уроків, яким країни можуть і повинні навчатись одна в одної. Хоча механізми 

або інструменти для правового оформлення співпраці можуть бути подібними, 

процеси відрізняються з погляду мети і мотивацій, національних та ментальних 

особливостей, ініціаторів механізму, проблем і переговорів в процесі і, нарешті, 

досягнутих результатів. 
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Висновки до другого розділу 

 

Головним каталізатором інституційного розвитку громадських об'єднань у 

державі є створення відповідної нормативно-правової бази. Саме законодавство 

країн світу визначає сутність, функції та місце громадських об'єднань у соціально-

політичний системі. Крім того, нормативно закріплюються процедурні аспекти 

створення ГО, їх функціонування, відповідальності за діяльність тощо. Існує тісний 

нерозривний зв'язок між правовим оформленням діяльності громадських об'єднань в 

державі та їх взаємодією з органами державної влади. З одного боку, саме державні 

органи встановлюють «правила» у вигляді правових норм, а з іншого, практична 

реалізація цих правил відбувається в процесі взаємодії ГО з державними 

інституціями в процесі реєстрації, звітування, реалізації контрольних функцій, 

стягнень тощо.  

Отже, взаємодія громадських об'єднань з органами державної влади 

безпосередньо впливає на процес їх інституціоналізації. Зокрема, такі аспекти, як 

правила реєстрації громадських об'єднань; особливості та функції компетентного 

державного органу, створеного для взаємодії з ГО; встановлена структура та 

керівництво самої ГО; обов’язкова звітність перед державою та санкції є 

визначальними для розвитку громадянського суспільства в країні, зумовлюють 

місце і роль його інституцій.  

Важливим і характерним для інституційного розвитку ГО є також їх здатність 

впливати на політичний процес в державі. Дві найбільші світові правові системи – 

англосаксонська та романо-германська – неоднаково підходять до визначення рівня 

участі громадських організацій у політичному процесі. Країни загального права 

(Велика Британія, Канада, США тощо) часто забороняють або обмежують 

можливість організацій, звільнених від сплати податків, займатися політичною 

діяльністю. Дозволяється лобіювання, бойкотування з метою внесення змін до 

чинного законодавства, проте без прямого впливу на політичні процеси країни. У 

країнах цивільного права (Німеччина, Франція, Італія тощо) такої проблеми взагалі 

не існує. Політичні партії можуть навіть утворювати власні фонди для того, щоб 
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направляти і використовувати грошові ресурси відповідно до потреб партійної 

діяльності.  

З розпадом соціалістичного блоку в законодавстві країн ЦСЄ, до яких 

відноситься і Україна, розпочалася нова хвиля інституціоналізації громадських 

об'єднань. Було прийнято ряд нормативних актів та оновлено законодавство країн 

відповідно до сучасних вимог демократичних режимів, тому розвиток 

громадянського суспільства в цих країнах відбувається особливо активно в останні 

десятиліття. Простежується тенденція до розширення галузей співробітництва ГО та 

держави, виникнення нових форм і механізмів співпраці, а також 

інституціоналізація партнерства з метою забезпечення спадкоємності та стійкості.  

Україна та країни ЦСЄ належать до східноєвропейської моделі взаємодії 

громадських об'єднань та держави, яка характеризується достатньо високою 

дозвільністю правової системи (порівняно з іншими моделями). Проте правове 

оформлення функціонування громадянського суспільства країн ЦСЄ не можна 

вважати завершеним, досі існують бюрократичні та процесуальні перешкоди для 

їхньої діяльності, юридичні невідповідності та відсутність відшліфованих 

інструментів роботи з боку держави. Крім східноєвропейської, виділяють ще 

ліберальну, корпоративну, скандинавську та середземноморську моделі. 

В результаті аналізу законодавства країн-представниць зазначених моделей 

можна зробити висновок, що, незважаючи на світову тенденцію сприяння та 

підтримки формування та діяльності ГО з боку держави, великі зусилля у 

реформуванні правових систем деяких країн світу (зокрема України), в 

законодавствах більшості країн все ще зберігаються прогалини та суперечності. У 

багатьох країнах сьогодні триває робота над удосконаленням нормативно-правової 

бази та введенням в дію законів, що покращують правові умови для діяльності 

громадських об'єднань. 
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РОЗДІЛ 3 

ІНСТИТУЦІЙНА СПРОМОЖНІСТЬ ГРОМАДСЬКИХ ОБ'ЄДНАНЬ В 

УКРАЇНІ 

 

Відповідно до визначення, яке сформульовано у першому розділі даного 

дисертаційного дослідження, інституційна спроможність є результатом взаємодії 

громадських об’єднань та держави, який проявляється у здатності громадських 

інститутів виконувати покладені на них функції (надавати соціальні послуги) у 

визначених державою нормативних рамках. Відтак, основним завданням цього 

розділу ми ставимо аналіз процесу взаємодії громадських об'єднань та держави, а 

також здатність громадських інститутів в Україні реалізовувати покладені на них 

соціально-корисні функції. Фактично, буде проаналізовано правову та політичну 

інституціоналізацію громадських об'єднань у нашій державі та їх вплив на рівень 

інституційної спроможності органів громадянського суспільства. 

Для чіткого усвідомлення принципів діяльності, правової природи та основних 

тенденцій процесу інституціоналізації громадських об'єднань необхідно 

проаналізувати нормативно-правове регулювання ГО в Україні (в галузі взаємодії з 

державою) та дослідити статистичні дані, які є показниками практики 

функціонування громадянського суспільства в нашій країні.  

Принципи взаємодії громадських об'єднань з органами державної влади як 

персоніфікованими суб’єктами держави визначаються законодавством України. 

Взаємодія з владою може стати істотною підтримкою діяльності та розвитку 

громадських об'єднань, або, навпаки, гальмувати їх роботу та створювати додаткові 

перешкоди. В Україні ці аспекти визначені Законом України «Про громадські 

об’єднання». 

Важливою нормою законодавства для регулювання відносин між 

громадськими об’єднаннями та органами державної влади є стаття 23 Закону 

України «Про громадські об’єднання» [82, с. 29],  яка встановлює засади взаємодії 

громадських об'єднань з органами державної влади та місцевого самоврядування. 

Отже, відповідно до українського законодавства: 
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1. Держава забезпечує додержання прав громадських об'єднань. 

2. Втручання органів державної влади та місцевого самоврядування, їх 

посадових та службових осіб у діяльність громадських об'єднань, так само як і 

втручання громадських об'єднань у діяльність органів державної влади, не 

допускається, крім випадків, передбачених законом. 

3. Органи державної влади та місцевого самоврядування можуть залучати 

громадські об'єднання до процесу формування і реалізації державної політики, 

вирішення питань місцевого значення, зокрема, шляхом проведення консультацій з 

громадськими об'єднаннями стосовно важливих питань державного і суспільного 

життя, розроблення відповідних проектів нормативно-правових актів, утворення 

консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів при органах державної 

влади, в роботі яких беруть участь представники громадських об'єднань. 

4. Проведення в порядку, визначеному законодавством, консультацій з 

громадськими об'єднаннями щодо проектів нормативно-правових актів, які 

стосуються правового статусу громадських об'єднань, їх фінансування та діяльності, 

є обов'язковим. 

5. Державний нагляд та контроль за дотриманням закону громадськими 

об'єднаннями здійснюють органи виконавчої влади, органи місцевого 

самоврядування у порядку, визначеному законом [82, с. 29].
 

Взаємодія державної влади з громадськістю відбувається на всіх рівнях: від 

загальнодержавного до місцевого, що забезпечує ефективну співпрацю та сприяє 

розвитку громадянського суспільства.  

З метою підвищення ефективності співпраці між владою та громадськістю 

впроваджуються певні інструменти взаємодії органів державної влади та 

громадських об’єднань, а саме:  

– консультації з громадськістю, створення спільних органів і робочих груп, 

участь у громадських слуханнях; 

– доступ до публічної інформації шляхом подання інформаційних запитів; 

– подання пропозицій та звернень до депутатів та державних органів; 

– участь у конкурсах соціальних проектів. 
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Усі інструменти взаємодії органів державної влади та громадських об’єднань є 

тісно пов’язаними та взаємодоповнюючими. Через це відокремлений розгляд 

кожного різновиду є недоречним.   

Аспекти взаємодії між органами державної влади та громадськими 

об’єднаннями чітко та систематизовано на законодавчому рівні регулюються 

Постановою від 3 листопада 2010 р. № 996 Кабінету Міністрів України «Про 

забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» 

[87], в якій прописані правила підготовки та проведення консультацій між органами 

виконавчої влади та громадськістю щодо реалізації положень державної політики. 

Головною ідеєю організації консультацій, відповідно до п. 2 Постанови «Про 

забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», є 

надання громадянам можливості брати участь в управлінні державними справами, 

забезпечення вільного доступу до інформаційних джерел про діяльність органів 

виконавчої влади, що є невід’ємною умовою відкритої та прозорої діяльності цих 

органів [87].  

У ході консультацій здійснюється обмін думками з різних аспектів 

суспільного життя, вивчаються всі точки зору на проблеми, які виникають,  

виробляються більш зважені та ефективні рішення, що сприяє соціальному діалогу. 

Організацією зустрічей з представниками громадськості повинен займатися 

той же орган виконавчої влади, який розробляв будь-який проект нормативно-

правового акту або готував пропозиції для подальшого втілення у відповідну галузь 

державної політики. 

Для результативності консультацій між органами державної влади та 

громадськістю велике значення має заздалегідь розроблений орієнтовний план 

проведення консультацій, де враховано  головні завдання, відображені в Програмі 

діяльності Кабінету Міністрів України, Державній програмі економічного і 

соціального розвитку України, плані законопроектних робіт і деяких інших 

документах, що містять результати попередньо проведених зустрічей. План 

розробляють на основі пропозицій громадських рад, які працюють при органах 

державної влади всіх рівнів. 
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Типове Положення про громадську раду визначає поняття громадської ради та 

регулює її діяльність. П.1 цього положення дає чітке визначення поняття громадська 

рада: «Громадська рада при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої 

влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та 

Севастопольській міській, районній, у м. Києві та Севастополі держадміністрації є 

постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, 

утвореним для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, 

здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, 

налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування 

громадської думки під час формування та реалізації державної політики» [87]. 

Відповідно до законодавства України, громадська рада має такі основні 

завдання: створення умов для реалізації громадянами конституційного права на 

участь в управлінні державними справами; здійснення громадського контролю за 

діяльністю органів виконавчої влади; сприяння врахуванню органом виконавчої 

влади громадської думки під час формування та реалізації державної політики [87].  

Отже, найважливішими функціями, які виконують громадські ради у співпраці 

з органами державної влади, є дорадча, інформативна та функція контролю. 

Членами громадських рад можуть бути обрані представники громадських, 

релігійних, благодійних організацій, професійних і творчих спілок або їх об’єднань, 

недержавних ЗМІ, некомерційних структур за умови оформлення їх відповідно до 

законодавства України. Формування складу громадської ради відбувається на 

загальних установчих зборах шляхом обрання кандидатур, що набрали найбільшу 

кількість голосів під час голосування за осіб, які виявили бажання брати участь у 

роботі громадської ради. 

Громадська рада, відповідно до покладених на неї завдань, здійснює такі 

функції: 

1) готує та подає органу виконавчої влади орієнтовний план проведення 

консультацій з громадськістю; 

2) готує та подає органу пропозиції щодо організації консультацій з 

громадськістю;  
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3) подає органу обов'язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки 

проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної 

політики у відповідній галузі, удосконалення роботи органу;  

4) здійснює відповідно до законодавства громадську експертизу та 

громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів;  

5) здійснює громадський контроль за врахуванням органом пропозицій та 

зауважень громадськості, а також дотриманням ним нормативно-правових актів, 

спрямованих на запобігання та протидію корупції; 

6) на офіційному веб-сайті органу або в інший прийнятний спосіб 

інформує в обов'язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті 

рішення та їх виконання; 

7) збирає, узагальнює та подає органу інформацію про пропозиції 

громадських об’єднань щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне 

значення; 

8) організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань 

розвитку галузі чи адміністративно-територіальної одиниці;  

9) готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність [87]. 

Отже, до переліку функцій громадських рад належить розробка та підготовка 

пропозицій, які виносяться на розгляд органів державної влади та є обов’язковими 

для обговорення й інформування громадськості про прийняті за результатами 

обговорення рішення. З цього випливає, що громадські ради виступають своєрідним 

посередником між владою та суспільством і забезпечують демократичний механізм 

впливу громадськості на роботу владних установ. Водночас громадські ради мають 

лише дорадчі функції, тобто ефективність цього механізму громадянського 

суспільства залежить від того, наскільки органи державної влади зацікавлені 

прислухатися до думки громадськості. Крім того, для ефективної роботи 

громадських рад їх члени мають виявляти велику активність та ініціювати 

обговорення дійсно важливих суспільних питань. В іншому випадку цей механізм 

може перетворитися з ефективного на номінальний. 
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Для більшої ефективності та посилення демократичного механізму Положення 

надає певні права та можливості громадським радам, а саме: 

1) утворювати постійні й тимчасові робочі органи (правління, секретаріат, 

комітети, комісії, експертні групи тощо);  

2) залучати до роботи  ради  працівників  органів  виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних експертних і 

наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), 

а також окремих фахівців;  

3) організовувати і проводити семінари, конференції, засідання «за круглим 

столом» та інші заходи;  

4) в установленому порядку отримувати від органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності ради;  

5) отримувати від органу проекти нормативно-правових актів з питань, що 

потребують проведення консультацій з громадськістю [87].  

Члени громадської ради мають право доступу в установленому порядку до 

приміщень, в яких працює відповідний державний орган влади.
 

Зазначені положення дають можливість оптимізувати діяльність громадських 

рад та досягти системного підходу до вирішення соціально важливих питань. 

У Постанові Кабінету Міністрів України  від 3 листопада 2010 р. «Про 

забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» 

передбачено, що може бути ініційоване проведення консультацій з громадськістю 

щодо питань, не відображених в орієнтовному плану, шляхом подання відповідних 

пропозицій громадській раді або безпосередньо органу виконавчої влади 

громадськими, релігійними, благодійними організаціями, професійними спілками та 

їх об'єднаннями, творчими спілками, асоціаціями, організаціями роботодавців, 

недержавними засобам масової інформації та іншими непідприємницькими 

товариствами і установами, які легалізовані відповідно до законодавства України 

[87]. 

Якщо пропозиції щодо обговорення того самого питання надходять від трьох 

інститутів, які діють на певній території, консультації стають обов'язковими. У 
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випадку, коли теми консультацій не входять до орієнтовного плану, а вони є 

нагальними, громадські ради мають право їх ініціювати. 

Громадські ради та представники ЗМІ в період проведення консультацій 

повинні одержувати від державних органів усю необхідну інформацію, включаючи 

нормативно-правові акти та іншу інформаційно-аналітичну документацію. 

Законодавство України передбачає проведення консультацій з громадськістю 

у безпосередній та опосередкованій формах, а саме у вигляді публічного 

обговорення та аналізу громадської думки. 

П. 12 Постанови Кабінету Міністрів України регламентує перелік тем, за 

якими проведення консультацій з громадськістю у формі публічного обговорення є 

обов’язковим. Це проекти таких документів: нормативно-правових актів щодо 

конституційних прав, свобод та обов'язків громадян; програм державного та 

регіонального рівнів щодо економічного, соціального і культурного розвитку; актів 

щодо надання пільг або введення певних обмежень для суб'єктів господарювання; 

звітів про використання бюджетних коштів [87]. 

Публічні обговорення проводять у формі дебатів, конференцій з обміну 

думками, громадських слухань, теле- та радіодебатів, «круглих столів», інтернет-

конференцій, електронних консультацій тощо. 

Підготовку та проведення публічного обговорення покладено на органи 

виконавчої влади за участі громадської ради. Цей процес регламентований і 

складається з таких етапів: визначення тем для обговорення; прийняття рішення про 

обговорення; підготовка плану заходів щодо організації та проведення обговорення; 

проведення дієвої рекламної кампанії для забезпечення позитивного іміджу 

соціальних груп населення, що братимуть участь у заходах; публікація 

інформаційних матеріалів на офіційному сайті органу виконавчої влади; збір та 

аналіз інформації про суспільну думку щодо запропонованих владою шляхів 

розв’язання проблеми, яка обговорюється; створення експертних висновків про 

можливості вирішити питання альтернативним шляхом; прийняття остаточного 

рішення з урахуванням результатів обговорення; фахове дослідження результатів, 

одержаних у ході обговорення, в разі прийняття рішення, що стосується різних 
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соціальних груп населення; обов’язкове оприлюднення підсумків обговорення на 

офіційному сайті органу виконавчої влади або в інший прийнятний спосіб [87]. 

Законодавством регламентований і процес публічного громадського 

обговорення шляхом електронних консультацій з громадськістю. Для цього 

використовується сайт уряду «Громадянське суспільство і влада» [22] та офіційні 

сайти органів виконавчої влади. Усі без винятку пропозиції, які надходять на 

урядовий веб-сайт «Громадянське суспільство і влада» та офіційні сайти органів 

виконавчої влади або отримані телефоном, повинні бути зафіксовані з обов'язковим 

зазначенням прізвища, імені та по батькові громадянина та його поштової адреси 

або інших контактів для забезпечення можливості повідомити громадянина про 

прийняте рішення або поставити уточнювальні запитання. 

Зважаючи на те, що Україна в 2014 році підписала та ратифікувала Угоду про 

асоціацію між Україною та ЄС, необхідно взяти до уваги, що цей документ у розділі 

VII «Інституційні загальні та прикінцеві положення» (ст. 469-470) передбачає 

створення Платформи громадянського суспільства [137]. Вона складається з 

представників громадянського суспільства України, з однієї сторони, і членів 

Європейського економічного і соціального комітету (ЄЕСК), з іншої сторони. 

Засідання Платформи громадянського суспільства проводяться з регулярністю, яку 

вона визначає самостійно [103]. 

Основним завданням Платформи є сприяння імплементації Угоди про 

асоціацію, моніторинг процесу її виконання та експертно-консультаційна робота 

щодо виконання конкретних положень Угоди. Для виконання цього завдання 

Українська частина Платформи об’єднає компетентні організації громадського 

суспільства, що спеціалізуються на темах, визначених Угодою про асоціацію, та 

підтримують європейську інтеграцію України [132]. 

Проаналізувавши українські нормативно-правові акти стосовно взаємодії 

громадських об’єднань з органами державної влади, можна дійти певних висновків. 

По-перше, наявні позитивні тенденції вдосконалення законодавства, що можна 

простежити на прикладі Закону України «Про громадські об’єднання», при розробці 

якого були враховані європейські стандарти щодо основ урегулювання діяльності 
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неурядових організацій, зокрема європейський досвід розвитку громадянського 

суспільства. У доповіді Національного інституту стратегічних досліджень «Про стан 

розвитку громадянського суспільства в Україні» [106], яка містить докладний аналіз 

переваг нового закону над попереднім Законом України «Про об’єднання громадян» 

від 16 червня 1992 р., було відзначено суттєве наближення українського 

законодавства до європейських критеріїв нормотворчості в цій сфері. 

Підтвердженням цього є висновок, зроблений фахівцями Державної реєстраційної 

служби України: «Із впровадженням Законом нових процедур утворення 

громадських об’єднань суттєво збільшилась кількість новоутворених громадських 

об’єднань» [70]. 

Незважаючи на позитивні зміни в законодавстві, які були введені Законом 

України «Про громадські об’єднання», виникла і низка проблем у правовому 

регулюванні громадських об’єднань. Серед них, зокрема, і необхідність узгодження 

окремих статей Конституції України із нормами Закону. 

Йдеться насамперед про ст.36 Конституції України. У нинішній редакції вона 

носить дискримінаційний характер стосовно іноземців та осіб без громадянства. 

Тож відповідно до Закону доцільно було б замінити слова «Громадяни України 

мають право на свободу об’єднання…» на «Кожен має право на свободу 

об’єднання…». У цій же статті, відповідно до норм Закону, зі словосполучень 

«..мають право на свободу об’єднання для здійснення і захисту своїх прав і свобод 

та задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших 

інтересів…» (п. 1) та «…з метою захисту своїх трудових і соціально-економічних 

прав та інтересів…» (п. 3) слід замінити слово «своїх» на «законні», що надасть 

громадським об’єднанням конституційне право захищати інтереси не лише своїх 

членів, а й усіх інших осіб. Крім того, має бути усунена термінологічна 

неузгодженість між Конституцією України та Законом, адже у Конституції України 

все ще застосовується поняття «об’єднання громадян», яке за змістом суттєво 

відрізняється від поняття «громадські об’єднання», яким оперує Закон [106]. 

Серйозним недоліком у розвитку громадського суспільства в нашій країні є 

недостатнє використання потенційних можливостей сприяння громадській 
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самоорганізації Реєстру громадських об’єднань, закладене вже на законодавчому 

рівні, тому що в законі прописана тільки мета його створення – облік громадських 

об’єднань та забезпечення доступу громадян до інформації про них. 

Унаслідок цього дуже обмежуються можливості реєстру. Громадські 

об’єднання не можуть використовувати реєстр для поширення відомостей про мету 

створення організації, її зв’язки з іншими потенційними партнерами. У такий спосіб 

створюється бар’єр для так званого «горизонтального» співробітництва.  

У 2009 році було створено Єдиний реєстр громадських формувань (ЄРГФ), але 

пошукові можливості цього реєстру, на жаль, обмежені лише одним критерієм – 

назвою. Створення ЄРГФ було ініціативою Міністерства юстиції України та 

Державного підприємства «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України, за 

кошти якого воно і було створене. А в 2012 році було відкрито доступ до Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (ЄДР) через 

сайт Державної реєстраційної служби України. Через цей реєстр досить складно 

здійснювати пошук необхідних громадських об’єднань, тому що ЄДР містить 

відомості про всіх юридичних осіб в Україні (більше мільйона записів).  

В Україні також створені закриті для загального доступу реєстри, які не 

надають інформацію третім особам, оскільки їх метою такі функції не передбачені. 

Закритими реєстрами є: Реєстр неприбуткових установ та організацій (Положення 

про Реєстр неприбуткових установ і організацій затверджено наказом Міністерства 

фінансів України від 24.01.2013 №37) і Єдиний державний реєстр підприємств та 

організацій України (Положення затверджене постановою Кабінету Міністрів 

України від 22 січня 1996 р. №118). Статистичні дані про діяльність громадських 

об’єднань в Україні щорічно надає Державна служба статистики в розділі 

політичної та іншої суспільної діяльності. 

Згідно з коментарем Українського центру політичних досліджень, жодна з 

офіційних методик статистичного обліку (ЄДРПОУ, Міністерство юстиції України) 

не дає можливості отримати точну інформацію про кількісні показники розвитку 

громадянського суспільства, а тому кількість зареєстрованих об’єднань громадян, за 

різними даними, суттєво відрізняється. Наприклад, методика ЄДРПОУ не враховує 
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організації та їх осередки, легалізовані способом повідомлення, а Єдиний реєстр 

громадських формувань Міністерства юстиції України не враховує організації, 

легалізовані виконавчими комітетами органів місцевого самоврядування [13, с.9]. З 

цього постає проблема неможливості отримати дані щодо економічних показників 

діяльності власне інститутів громадянського суспільства, зокрема їхніх часток у 

ВВП України.  

Проблеми функціонування громадських об’єднань в Україні можна 

простежити завдяки аналізу судової практики щодо утворення і діяльності ГО, 

здійсненого Інститутом стратегічних досліджень в 2014 році з посиланням на Аналіз 

судової практики щодо застосування Закону України «Про громадські об’єднання».  

За висновками експертів, незадовільним слід визнати виконання вимог 

законодавства щодо забезпечення консультацій з громадськістю, оскільки 

спостерігається фрагментарне і вибіркове їх застосування або навіть ігнорування. 

Відтак, імплементація всіх норм, процедурних вимог є недостатньою. До того ж, 

перегляду та коригуванню підлягають ті законодавчі норми, неефективність чи 

хибність яких стали очевидними. Водночас важливим є збереження довіри до 

нормативно-правових основ, які закладено в попередній період. Слід вказати й на те, 

що органи державної влади й дотепер переважно зводять взаємодію із 

громадськістю до комунікації та популяризації нормативних можливостей, 

інформаційного висвітлення двосторонніх відносин, меншою мірою – сприяють 

реальній взаємодії [106]. 

Підсумовуючи, можна навести думку авторського колективу вітчизняних 

дослідників правових механізмів взаємодії держави і громадянського суспільства, 

які дають оцінку діяльності української влади: «Представники української влади, не 

до кінця усвідомлюючи еволюційний та комплексний характер процесів суспільно-

політичних перетворень, намагаються штучно побудувати громадянське суспільство 

«згори», ілюстрацією чого може слугувати низка нормативно-правових актів, 

ухвалених з метою «пришвидшення» формування громадянського суспільства в 

Україні (зокрема, Укази Президента «Про Стратегію державної політики сприяння 

розвитку громадянського суспільства в Україні та першочергові заходи щодо її 
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реалізації» від 24 березня 2012 року та «Про питання сприяння розвитку 

громадянського суспільства в Україні» від 25 січня 2012 року тощо) [76, с. 15].  

Дослідники продовжують: «Наведе свідчить, що суттєвою ознакою взаємодії 

держави і громадянського суспільства у нинішніх транзитних умовах є поширення 

демократії з державно-владного на суспільно-особистісний рівень. Важливим 

напрямом формування громадянського суспільства як альтернативи і водночас 

партнера держави є подолання правового нігілізму й утвердження правовим шляхом 

особистісного начала на всіх рівнях суспільної та державної організації» [76, с. 15]. 

Для дослідження інституціоналізації ГО в Україні, крім аналізу законодавчої 

бази  (правової інституціоналізації), потрібно дослідити практику функціонування 

ГО (політичну інституціоналізацію). Це сприятиме глибокому усвідомленню 

процесу розвитку інститутів громадянського суспільства в Україні. З цією метою 

необхідно розглянути такі аспекти діяльності ГО: 

- рейтингові оцінки розвитку громадського суспільства в Україні;  

- статистичні дані щодо кількості та ефективної діяльності організацій 

громадянського суспільства протягом останніх років;  

- стан корупції та проблему недовіри суспільства до ГО;  

- сфери ефективної діяльності ГО;  

- фінансове забезпечення діяльності ГО в Україні; 

- організаційну спроможність та проблеми взаємодії ГО з владними 

структурами. 

Кількісні показники створених громадських об’єднань в Україні та експертні 

оцінки свідчать про позитивну тенденцію інституціонального розвитку 

громадянського суспільства. Тим не менш, спостерігається низька суспільна 

активність наявних громадських об’єднань і, як наслідок, їх слабкий вплив на 

державну політику. 

У доповіді Національного інституту стратегічних досліджень «Про стан 

розвитку громадянського суспільства в Україні» в 2012 році було наведено рейтинг 

розвитку громадянського суспільства України. За останні роки цей показник 

розвитку не мав позитивної динаміки, але зберігав певну стабільність на 
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досягнутому рівні [105]. Для розрахунку рейтингу експерти брали до уваги кількісне 

зростання неурядових організацій України, їхню організаційну спроможність та 

фінансову стабільність, правове та політичне оточення, розвиток незалежних 

професійних спілок, рівень участі груп захисту інтересів у політичному процесі.  

Результати дослідження Nations in Transit міжнародної неурядової організації 

Freedom House свідчать про поліпшення показника громадянського суспільства 

України: з 3,00 у 2005 році до 2,5 у 2014 році. Протягом 2006-2013 рр. цей показник 

не змінювався і залишався 2,75, що є кращим, ніж у багатьох пострадянських 

країнах. Аналогічний показник за 2014 рік у Росії складає 5,75, у Білорусі – 6,5, в 

Молдові - 3,25, а в Польщі – 1,5 [185].  

У 2012 році експерти Freedom House, оцінюючи стан демократії України у 

своєму звіті «Б’ючи на сполох – раунд 2: на захист демократії в Україні», зазначали: 

«У той час, як ситуація в більшості галузях, які ми оцінювали минулого року, 

погіршилася, громадянське суспільство виглядає більш активним і менш 

пригніченим, ніж рік тому» [12]. З того часу ситуація покращилася через ще більшу 

активізацію громадського сектору під час та після Революції Гідності. У 2014 році за 

напрямом «Громадянське суспільство» Україна продовжила демонструвати 

розвиток порівняно з іншими напрямами і відповідно отримала найкращу оцінку (за 

шкалою від 7 балів – «найгірша», до 1 бала – «найкраща»). Згідно з Nations in 

Transit, рейтинги інших напрямів дослідження України виглядають менш 

успішними (рис. 3.1) [185].  
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Рис. 3.1. Рейтинг розвитку демократії в Україні у 2012-2014рр. 

Примітка. Гістограма складена автором за даними Nations in Transit 2014. 

З графіку видно, що середній інтегральний показник «Демократичного 

розвитку» у 2014 р. оцінюється в 4,93 бали, а це на 0,07 бала гірше від результату 

2013 р. Зафіксовано і зниження показників за напрямом «Незалежні медіа», 

«Національне демократичне управління» і «Корупція». Інші позиції: «Місцеве 

демократичне управління», «Незалежність судової системи» та «Виборчий процес» 

– не зазнали суттєвих змін і залишилися на позначці 5,50, 6,0 та 4,0, відповідно.  

Ще одним авторитетним рейтингом стану розвитку громадянського 

суспільства серед впливових міжнародних організацій, які щорічно готують 

відповідні експертні звіти, вважається дослідження Індексу сталості неурядових 

організацій Агентства США з міжнародного розвитку (USAID NGO Sustainability 

Index). Цей рейтинг базується на шкалі від 1 до 7, де 1 показує його розвинутий 

рівень, а 7 відповідає низькому рівню. Бали від 1 до 2 характеризують сталість 

розвитку громадянського суспільства, бали від 3 до 5 –   розбудову сталості, а бали 6 

та 7 – зародження сталості [39]. У 2013 році стан розвитку громадянського 

суспільства в Україні оцінено в 3,4 бали. Загальний рівень цього показника істотно 

не змінився і залишився таким, яким був у 2012 році. У 2014 році цей показник 

склав для України 3,3 бали [198].  
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Рис. 3.2. Сталий розвиток ОГС в Україні.   

Примітка. Складено автором за даними Індексу сталості НУО в Україні у 2013 р. 

Хоча індекс істотно не змінився, відбулись позитивні зрушення в правовому 

середовищі, фінансовій життєздатності, громадському представництві та ставленні 

до органів державної влади з боку громадськості. У 2013 році позитивним 

зрушенням стало те, що набули чинності нові закони, які регулюють діяльність 

громадських об'єднань, благодійних організацій і фондів. У звіті Індексу сталості 

неурядових організацій в Україні зазначалося, що: «органи влади збільшили 

підтримку органів громадського суспільства, які поліпшили свої навички 

фінансового управління, долучилися до кампаній громадянського представництва на 

місцевому та національному рівнях і відіграли ключову роль в організації протестів 

у кінці 2013 року» [38]. Окрім того, підвищився рівень висвітлення діяльності 

громадських інститутів в ЗМІ. 

Сталість розвитку організацій громадянського суспільства України оцінено за 

сімома критеріями, з яких видно, що найслабшими сторонами НУО є фінансова 

життєздатність (4,2 бали), та ставлення з боку громадськості (3,4 балів), а 

найсильнішими – кампанія громадського представництва (2,2 бали) та надання 

послуг (3,2 бали) [198]. Дані подано в табл. 3.1.  
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Таблиця 3.1 

Сталість розвитку організацій громадянського суспільства України у 

2013 році 

Критерії Бали від 1 до 7 

Сталий розвиток ОГС 3,3 

Правове середовище 3,4 

Організаційна спроможність 3,3 

Фінансова життєздатність 4,2 

Кампанія громадського представництва 2,2 

Надання послуг 3,2 

Інфраструктура 3,4 

Ставлення з боку громадськості 3,4 

Примітка. Побудовано автором за даними 2014 CSO Sustainability Index for Central and Eastern 

Europe and Eurasia. 

 

За даними 2013-2014 CSO Sustainability Index, індекс зріс у таких країнах, як 

Латвія, Словенія, Сербія, Білорусь, Грузія та Молдова. А в Угорщині, Словаччині, 

Македонії, Румунії та Узбекистані спостерігалось погіршення показників індексу. В 

Україні, ще починаючи з 2001 року, можна щорічно спостерігати зростання індексу 

на 0,1. На етапі консолідації перебувають такі країни, як Польща та Литва, на 

початковому етапі – Білорусь. На етапі розбудови сталості – Грузія та Росія. За 

оцінкою зарубіжних експертів, Україна перебуває на етапі сталості 

(інституціоналізації демократії) і в найближчому майбутньому може наблизитися до 

консолідації з показником 3,3 [198].  

За словами експертів, фінансова життєздатність ГО – це той показник, який 

тягне всі країни назад, а в Україні він є найгіршим. Зважаючи на події 2013 – 

початку 2014 року, можна говорити про прискорення етапу консолідації ГО. 

Революція Гідності стала важливим етапом у формуванні громадської свідомості 

суспільства, що, в свою чергу, не могло не вплинути на діяльність ГО в Україні. 

Проте з огляду на нестабільну політичну ситуацію на початку 2014 року і дотепер, 
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не можна дати однозначну оцінку стану громадянського суспільства в Україні через 

велику кількість показників, що впливають на це явище. Але можна відзначити 

тенденцію формування горизонтальних громадських ініціатив і утворення справді 

діяльних ГО у галузі волонтерства, протидії корупції, контролю за діяльністю влади. 

 Для складання наведених вище рейтингів експерти брали до уваги зростання 

кількості офіційно зареєстрованих об’єднань громадян. Тому можна говорити про 

позитивні тенденції інституціонального розвитку громадянського суспільства в 

Україні. Але, за твердженням експертів ОБСЄ, не можна «ставити кількісний 

показник створених громадських об’єднань в основу оцінки якості стану 

громадського сектору в Україні. Адже, незважаючи на достатньо велику кількість 

зареєстрованих громадських об’єднань, багато з них існують лише на папері й 

мають мінімальний вплив на ухвалення рішень» [18]. 

Крім того, як зазначалося вище, через відсутність єдиної бази обліку 

зареєстрованих (створених, наявних, дієвих) громадських об’єднань постає 

проблема розрізненості баз даних, які діють в Україні сьогодні, а саме: реєстрів 

органів державної статистики, юстиції, доходів і зборів.  

Так, за даними місцевих органів юстиції, на кінець 2014 року в Україні 

зареєстровано 61090 центральних органів громадських об’єднань (з них 701 – із 

всеукраїнським статусом), громадських спілок – 718, професійних спілок – 4143, 

об’єднань профспілок – 1130 та благодійних організацій – 9799. Крім того, 

зареєстровано 251956 структурних утворень політичних партій [26]. За даними 

Державної реєстраційної служби України, ці відомості істотно відрізняються. Дані 

наведені в табл. 3.2.  

Таблиця 3.2 

Кількість зареєстрованих громадських об'єднань, професійних спілок, 

політичних партій та благодійних організацій у 2014 році 

 
Кількість 

громадських 

об'єднань на 

кінець року, 

всього 

У тому числі Кількість центральних 

органів громадських 

об'єднань, які за звітний рік 
зі статусом юридичної 

особи без статусу 

юридичної 

особи Всього 

із 

всеукраїнським 

статусом 

були 

зареєстровані 

та утворені 

припинили 

діяльність 

Громадські 61090 51767 701 9323 4234 247 
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об’єднання 

Громадські 

спілки 
718 657 9 61 170 – 

Професійні 

спілки 
4143 4143 181 – 114 44 

Об’єднання 

профспілок 
1130 1130 181 – 2 1 

 
Кількість на кінець 

року, 

всього 

Кількість центральних органів громадських 

об'єднань, які за звітний рік 

були зареєстровані та 

утворені 

припинили 

діяльність 

Благодійні 

організації 
9799 1102 118 

Політичні 

партії 
235 39 3 

Примітка. Складено автором за даними Державної служби статистики України. 

 

Статистичні показники кількості громадських об’єднань вказують на те, що 

громадські об'єднання бажають бути ближче до державної влади та існувати 

паралельно із державним та бізнесовим секторами. Громадяни, покладаючись на 

власні сили, створюють нові формати міжособистісної взаємодії для забезпечення 

прогресу в особистому розвитку. Якщо порівнювати статистичні дані 2014 року та 

2013-2012 років, надані Єдиним державним реєстром установ та організацій 

України, то можна чітко простежити тенденцію до збільшення кількості 

зареєстрованих громадських об’єднань до 2013 року (рис. 3.3). Так, на 1 січня 2015 

року було зареєстровано (разом із міжнародними, всеукраїнськими, місцевими 

організаціями, їх осередками, філіями та відокремленими структурними 

підрозділами) 75828 громадських об’єднань (на 1 січня 2014 р. – 77286), 28890 

профспілок та їх об’єднань (29724), 15934 благодійних організацій (14999), 15992 

об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (16213) та 1372 органів 

самоорганізації населення (1503) [26].   

 



130 
 

 

Рис. 3.3. Зростання кількості об’єднань громадян у 2011-2014 рр. 

Примітка. Побудовано автором за даними ЄДРПОУ Державної служби статистики України у 

2011-2014 рр.  

З графіка видно, що кількість громадських об’єднань почала зменшуватися, а 

благодійних –  збільшуватися. У травні-липні 2014 року творчий центр ТЦК, який з 

2002 року здійснює дослідження рівня розвитку організацій громадянського 

суспільства України, провів щорічне опитування організацій громадянського 

суспільства з метою визначення тенденцій їхнього розвитку протягом 2002-2013 рр., 

а також проблем і потреб цих організацій як на національному, так і на 

регіональному рівнях. За даними звіту творчого центру ТЦК «Стан та динаміка 

розвитку організацій громадянського суспільства в Україні 2002-2013 роки», 

починаючи з 2010 року простежується поступове зменшення кількості респондентів 

із такою формою реєстрації організацій, як громадське об’єднання (2010 рік - 89%, 

2011 рік - 88%, 2013 рік - 84%), різниця – на рівні 5% (рис. 3.4) [130].  
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Рис. 3.4. Динаміка кількості респондентів у розрізі організаційно-правової 

форми їх реєстрації у 2002 – 2013 рр.  

Джерело: Творчий центр ТЦК.   

 

Характерною особливістю громадських об’єднань є тенденція щорічного 

зростання кількості офіційно зареєстрованих об’єднань громадян із всеукраїнським, 

міжнародним статусами і на місцевому рівні. За даними статистичного бюлетеня 

2012 року «Громадські об’єднання в Україні» Державної служби статистики 

України, станом на 1 січня 2013 р. в Україні діяло 3943 об’єднання громадян, 

легалізовані Міністерством юстиції України (збільшення порівняно з 2011р. на 

5,4%), з них 198 політичних партій та 3745 громадських організацій. Із загальної 

кількості легалізованих об’єднань громадян, центральні органи 3122 організацій 

(198 політичних партій та 2924 громадських організацій) мали всеукраїнський 

статус, 821 – міжнародний статус. Досить важливим є те, що така тенденція 

характерна для всіх регіонів України  [26]. 

За статистикою, в Україні простежується позитивна тенденція зростання 

кількості громадських об’єднань, які захищають і підтримують інтереси суспільства. 

Але необхідно зауважити: не всі зареєстровані в Україні організації громадянського 

суспільства є такими, що активно і постійно діють або ж взагалі реально існують. На 
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сьогоднішній день саме ці недоліки й визначають реальну картину становлення 

самоорганізаційних утворень в Україні.  

Експерти Національного інституту стратегічних досліджень констатують, що 

сьогодні існує велика кількість фіктивних організацій, які існують тільки на папері й 

фактично не діють. В аналітичні доповіді НІСД «Про стан розвитку громадянського 

суспільства в Україні» зазначено: «Відомі непоодинокі випадки, коли ОГС 

створюються під конкретний проект, а після його реалізації стають «фантомними» 

утвореннями» [106].
 
Згідно із даними ЄДРУО України, окремі ОГС очолюють 

особи, які вже кілька років тому пішли з життя, або ж об’єднання відсутні за своїм 

місцем реєстрації. Ще одна проблема громадських об’єднань полягає в тому, що 

поширилася практика заснування цих організацій державними службовцями для 

застосування корупційних схем. І тому сьогодні ГО є тим інститутом, який не 

викликає довіри у суспільства. За даними соціологічного опитування, проведеного 

Центром Разумкова у вересні-жовтні 2013 р., лише 5,8% українців повністю 

довіряли громадським організаціям і 14,9% – повністю не довіряли їм (це майже 

втричі більше) [139]. Хоча громадські об’єднання є менш корумпованою сферою, 

ніж державна влада, політика та економіка, все ж 15,8% людей вважає, що і в таких 

організаціях все охоплено корупцією (рис. 3.5).  
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Рис. 3.5. Опитування населення щодо поширеності корупції в громадських 

організаціях у 2013 році. 

Примітка. Складено автором за даними Центру Розумкова. 

Експерти зазначають: «Деяким можновладцям вдається поєднувати основну 

роботу із керівництвом різних громадських об’єднань (до шести), що змушує 

ставити питання про доцільність і ефективність такої практики; ціла низка 

організацій із схожими назвами використовується з метою застосування авторської 

монополії на окрему галузь та обмеження створення організацій конкурентів» [106].
 

За даними ТЦК, частка активних громадських об’єднань, які постійно діють (тобто 

працюють не менше двох років, мають досвід виконання двох і більше проектів та є 

відомими у своєму регіоні), становить лише 8-9% від їх загальної кількості [130].  

Тому через прагнення окремих представників влади й суспільства встановити 

контроль над інститутами громадянського суспільства та спроби використати 

українські ГО як інструменти реалізації інтересів інших держав чи їх дискредитації з 

цією ж метою, зменшується довіра до інститутів громадянського суспільства 

України. Усі ці явища є лише окремими прикладами несумлінного використання 

можливостей громадських об’єднань. Як наслідок, вони породжують недовіру 

громадян до суспільно корисних громадянських структур, які пройшли значний 

шлях у своєму розвитку, ставши вагомим чинником суспільного життя.  

Для того, щоб уникнути силового протистояння із суспільством, держава має 

спрямувати зусилля  в напрямку налагодження цивілізованого, системного і 

змістовного діалогу з населенням країни та впровадження механізмів впливу 

громадськості на формування стратегії державного розвитку [16].  

Важливість громадянського суспільства підтвердили події Майдану, зокрема 

при наданні допомоги постраждалим під час Революції Гідності. Активна діяльність 

громадянського суспільства України спонукає ОБСЄ та інших міжнародних 

партнерів до підтримки діалогу на різних рівнях та участі у суспільній дискусії 

[199].  

Тим не менш, спостерігачі Європейського Союзу в Україні стверджують: «У 

2014 році Україна перебувала у складному політичному, соціальному та 
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економічному становищі. Попри незаконну анексію Криму і Севастополя 

Російською федерацією та подальшу дестабілізацію східної території, Україна 

продовжила процес демократичних перетворень. У цей період почало активно 

розвиватися громадянське суспільство, адже розпочався процес децентралізації 

компетенцій, зокрема злиття муніципалітетів і бюджетної децентралізації» [30]. 

Як наслідок, громадські об’єднання в Україні поширили свою діяльність 

практично на всі галузі суспільно-політичного життя. За даними Державного 

комітету статистики, у структурі центральних органів громадських об’єднань за 

спрямуванням та видами діяльності у 2014р. найбільша питома вага (17,6%) 

припадала на оздоровчі та фізкультурно-спортивні об’єднання. Організації 

професійної спрямованості та молодіжні організації становили 10,3% та 7,8% від 

загальної кількості громадських об’єднань, об’єднання ветеранів та інвалідів – 5,8%, 

освітні, культурно-виховні організації – 6,3% (рис 3.6) [26]. Як свідчать дані, за 

останні роки співвідношення між секторами діяльності громадських об’єднань, 

темпами їх кількісного зростання не зазнає істотних коливань і залишається 

відносно стабільним. 

 

Рис. 3.6. Центральні органи громадських об’єднань за спрямуванням 

та видами діяльності у 2014 р. (у % до загальної кількості). 

Примітка. Складено автором за даними Державної служби статистики України. 
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Творчий центр ТЦК також проводив опитування серед респондентів щодо 

секторів діяльності громадських об’єднань. Респонденти могли обрати до трьох 

основних секторів, у яких працює їх організація з 21 запропонованих. У 2014 році 

найчастіше респонденти обирали сектор «діти і молодь» як один із трьох основних 

видів своєї діяльності (40%). У секторах «права людини» та «громадянська освіта» 

працювало відповідно 32% та 31% опитаних. А розв’язанням соціальних питань 

займалися 26% опитаних організацій. Згідно з наведеними даними, найбільш 

популярними секторами діяльності організацій громадського суспільства в період з 

2003 по 2013 роки залишалися такі сектори: «діти та молодь», «громадянська 

освіта», «права людини» та «розв’язання соціальних питань». З 2010 року суттєво 

зросла кількість організацій, які працюють у секторі «громадянська освіта» (26% у 

2011 році, 31% у 2013 році), «права людини» (28% респондентів у 2012 році, 32% 

респондентів у 2013 році) [130, с.16].
  

Не менш важливою характеристикою ГО України є види їх діяльності. 

Найбільш поширеними видами діяльності ГО у 2014 році були: поширення 

інформації, тренінги та консультування, захист інтересів та їх лобіювання (рис. 3.7). 

 

Рис. 3.7. Види діяльності ГО (у % до загальної кількості). 

Джерело: Творчий центр ТЦК.   

За даними Державного комітету статистики, ГО для виконання своїх цілей та 

напрямів діяльності заснували у 2014 році 10052 товариства та підприємства, з яких 
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1572 (15,6%) є керівними органами, 8480 (84,4%) – відокремленими підрозділами. 

Для прикладу, у 2013 році громадськими організаціями було реалізовано 5 тис. 

соціальних проектів та видано 142,3 тис. публікацій [26].
  

В Україні визначають такі основні форми активності громадських об’єднань: 

проведення мітингів, демонстрацій; лекцій, зустрічей, з’їздів, конференцій, зборів, 

семінарів, виставок; організація заходів спортивного, оздоровчого спрямування та із 

збору коштів; влаштування святкувань, присвячених відзначенню державних та 

міських свят тощо (рис 3.8). Тому у структурі громадських об’єднань за 

спрямуванням та видами діяльності у 2014 р. найбільш питома вага припадала на 

фізкультурно-спортивні та оздоровчі об’єднання, а також об’єднання ветеранів та 

інвалідів, професійної спрямованості, національних та дружніх зв’язків [26]. 

 

Рис. 3.8. Розподіл масових заходів, що проведені громадськими організаціями у 

2014 році (у % до загальної кількості). 

Примітка. Складено автором за даними Державної служби статистики України. 

За інформацією статистичного бюлетеня «Діяльність громадських об’єднань в 

Україні у 2014 році», громадськими організаціями усіх рівнів були проведені 349,7 

тис. масових заходів (у 2013р. – 447,5 тис. заходів, у 2012р. – 608,4 тис. заходів). 

Найбільша питома вага у структурі масових заходів припадала на лекції (зустрічі) – 

34,5%, або 120,6 тис. заходів, та з'їзди, конференції, збори – 16,6%, або 58,1 тис. 
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заходів (табл. 3.3) [26]. За результатами дослідження Національного інституту 

стратегічних досліджень, громадянська активність в Україні у 2014 р. виявилася в 

такій самоорганізації громадян: активність, пов’язана із обговоренням 

євроінтеграційної перспективи України, відповідна позиція громадян щодо її 

корекції та протидія погіршенню соціально-економічного становища і 

зловживанням правоохоронних органів, виявам корупції на всіх рівнях [106]. 

Таблиця 3.3 

Кількість масових заходів, проведених у 2010-2014 рр. 

Роки 

Усього 

масових 

заходів,  

тис.  

Лекції 

(зустрічі), 

тис. 

Питома 

вага, % від 

загальної 

кількості 

З'їзди, 

конференції, 

збори, тис.  

Питома 

вага, % 

від 

загальної 

кількості 

2010 666,7 193,9 29,1 231,6 34,7 

2011 467,9 157,5 33,7 80 17,1 

2012 608,4 140,9 23,2 152,4 25,1 

2013 447,5 164,4 36,7 71,4 15,9 

2014 349,7 120,6 34,5 58,1 16,6 

Примітка. Побудовано автором за даними Державної служби статистики України.  

 

В 2014 році Державна реєстраційна служба України розмістила звіт про 

виконання річного плану щодо реалізації Стратегії державної політики сприяння 

розвитку громадянського суспільства. Відповідно до звіту, у 2013 році всі заходи 

були виконані в повному обсязі. Під час регіональних семінарів, круглих столів і 

міжнародних конференцій порушувалися питання державної реєстрації юридичних 

осіб та фізичних осіб – підприємців, громадських об’єднань і речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень спільно з Громадською радою при Укрдержреєстрі, 

вдосконалення концепції Реєстру громадських об’єднань, а також питання 

практичної діяльності відділів державної реєстрації актів цивільного стану [120]. 

Триває становлення та розвиток відносин між органами державної влади й 

інститутами громадянського суспільства на всіх рівнях. Зокрема, створено 

Координаційну раду з питань розвитку громадянського суспільства з метою 

забезпечення діяльності Президента України щодо реалізації державної політики та 
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впровадження системних заходів, спрямованих на: формування сприятливого 

середовища для дальшого становлення в Україні громадянського суспільства, 

підвищення ролі його інститутів у здійсненні державної політики та досягнення 

європейських стандартів забезпечення та захисту прав і свобод людини та 

громадянина. На офіційному веб-порталі громадяни можуть не лише ознайомитися з 

процесом взаємодії вищих органів влади та представників суспільства, отримати 

інформацію про заходи, що відбулися, а й звернутися у режимі он-лайн до 

віртуальної приймальні [49]. 

У вересні 2013 року з ініціативи Координаційної ради відбулась ІV 

Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток громадянського 

суспільства: духовність і право», де було обговорено шляхи співпраці між органами 

державної влади та представниками інститутів громадянського суспільства. На 

конференції були присутні представники органів державної влади, міжнародних 

організацій, представники вітчизняних та зарубіжних інститутів громадянського 

суспільства. Учасники конференції поділилися досвідом налагодження співпраці 

між органами державної влади та громадськими організаціями. Координатор 

проектів ОБСЄ в Україні –  посол Мадіна Джарбусинова, зазначила, що: «Рушійним 

механізмом у прагненні до міжнародної, європейської інтеграції є громадянське 

суспільство» [49]. 

Можна говорити про покращення виконання громадськими об’єднаннями в 

Україні функцій захисту громадянських, політичних, економічних, соціальних, 

культурних, регіональних, релігійних, професійних прав громадян. Але одна з 

важливих проблем, яка виникає в ході роботи громадських об'єднань, – це фінансове 

та матеріальне забезпечення, що впливає на ефективну діяльність громадських 

інститутів. Матеріальне забезпечення ГО є вкрай важливим для їх нормального 

функціонування та необхідним елементом спроможності організації виконувати 

свою місію та здійснювати відповідну діяльність. Матеріальні ресурси ГО можуть 

надати повну інформацію про рівень життєздатності й незалежності організації. 

Наприклад, існування власного офісного приміщення дає змогу організації 

працювати та надавати послуги навіть за відсутності фінансової підтримки з боку 
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зовнішніх джерел. Відповідно до здійсненого дослідження серед ГО, творчий центр 

ТЦК надає інформацію про матеріальне забезпечення організацій громадянського 

суспільства протягом 2002-2013 рр. (табл. 3.4) [130, с. 28-29].  

Таблиця 3.4 

Матеріальне забезпечення громадських об’єднань у 2002-2013 рр. 

Елементи 

матеріального 

забезпечення 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2009 2010 2011 2013 

Приміщення, 

надане безоплатно 
40% 38% 37% 35% 30% 28% 35% 35% 31% 33% 

Власне 

приміщення 
- 11% 13% 14% 12% 11% 11% 12% 11% 9% 

Приміщення 

орендоване 
40% 47% 44% 45% 48% 53% 47% 46% 47% 43% 

Офісні меблі 59% 45% 70% 71% 70% 73% 74% 72% 66% 72% 

Телефон 65% 82% 79% 83% 84% 82% 84% 76% 75% 66% 

Факс 40% 50% 48% 51% 51% 59% 54% 50% 49% 44% 

Комп’ютер 55% 76% 75% 79% 81% 82% 84% 83% 82% 84% 

Копіювальний 

апарат 
37% 45% 43% 46% 47% 55% 56% 59% 62% 65% 

Електронна пошта 

та Інтернет 
47% 67% 65% 67% 75% 75% 79% 77% 79% 80% 

Автомобіль 9% 12% 11% 9% 12% 11% 10% 11% 12% 10% 

Примітка. Побудовано автором за даними творчого центру ТЦК. 

Отже, не всі українські ГО мають власне приміщення чи автомобіль. Зазвичай 

вони використовують у своїй діяльності найдоступніші речі, які є у власності самих 

членів організації – комп’ютер, телефон, офісні меблі.  

Для своєї діяльності громадські організації в 2014р. з різних джерел отримали 

4,1 млрд. грн. (на 1,6% більше, ніж у 2013р.). Надходження від благодійності склали 

1,9 млрд. грн. або 45,7% від загальної суми коштів для фінансування діяльності 

громадських об’єднань; від господарської діяльності товариств, підприємств, 

створених громадськими організаціями для виконання їх мети та напрямів 

діяльності, – 510,9 млн. грн. або 12,5%; від членських внесків – 454,6 млн. грн. або 

11,1% (рис. 3.9) [26].
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Рис. 3.9. Джерела фінансування діяльності громадських об’єднань у 2014 році (у 

% до загальної суми).  

Примітка. Складено автором за даними Державної служби статистики України.  

У 2014 році зазначені кошти громадські об’єднання використали на 84,4%; 

залишок становив 639,9 млн. грн. Найбільшу питому вагу у структурі використання 

коштів громадськими об'єднаннями мали: оплата праці – 26,7% або 925 млн. грн., 

витрати на благодійну діяльність – 23,2% або 803,6 млн. грн. та оплата послуг – 

17,9% або 621,1 млн. грн. Загалом, кошти в 2014 році використовувалися за такими 

напрямками: податки та обов’язкові платежі – 8,0% до загальної суми; оплата праці 

– 23,2%; соціальна допомога – 2,7%, на благодійну діяльність було витрачено – 

26,7%; на оплату товарів та послуг – 4,6% та 17,9% відповідно; на заходи – 5,4% , 

інші витрати – 11,5% [26]. 

Громадські об’єднання, як було зазначено вище, для ефективного 

використання наданих фінансових ресурсів мають складати письмовий план 

залучення фінансування щонайменше на рік. Фінансовий план може надати повну 

інформацію про діяльність громадських об’єднань відповідно до місії, стратегічного 

плану організації та напрямків діяльності, а також є відповіддю на оголошення 
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донорів про конкурси та гранти. Станом на 2014 рік, лише 34% опитаних 

організацій мають план залучення фінансування. Цей показник зріс на 2% порівняно 

з результатами дослідження 2011 року (32%) і повернувся на рівень 2010 року. 

Отже, найбільш поширеними джерелами фінансування серед опитаних ГО 

залишаються гранти від міжнародних організацій (36% опитаних ГО), благодійні 

пожертви бізнесу (13%), благодійні пожертви громадян (14%) та членські внески 

(13%). Простежується тенденція до зменшення в бюджеті ОГС частки благодійних 

пожертв бізнесу. А частка грантів від міжнародних організацій, що стабільно 

зростала у попередні роки, в 2013 році впала до рівня, який був у 2004 році (36%) 

[130, с. 30-31]. Дані представлені в табл. 3.5. 

Таблиця 3.5 

Доля різних джерел фінансування в кошторисі ГО протягом  

2006-2013 років 

Роки 2006 2008 2009 2011 2013 
Благодійні 

пожертви 

громадян 

12% 11% 12% 12% 14% 

Гранти від 

місцевих 

організацій 

5% 4% 5% 3% 7% 

Членські 

внески 
12% 10% 10% 13% 13% 

Власна 

комерційна 

діяльність 

4% 3% 3% 3% 3% 

Державний 

бюджет 
10% 13% 10% 8% 7% 

Благодійні 

пожертви 

бізнесу 

15% 16% 14% 13% 13% 

Гранти від 

МО 
39% 41% 43% 45% 36% 

Примітка. Складено автором за даними творчого центру ТЦК. 

Кожна п’ята ОГС у 2013 році мала бюджет менший, ніж $500 (це близько 19% 

опитаних ГО). «Середнім» рівнем бюджету можна вважати бюджет 5 – 10 тис. дол. 

США (16% респондентів). У 2013 році зміни в більшості категорій бюджету ОГС не 

перевищували 1–2%. Єдиним винятком була частка організацій з бюджетом більше 

50 тис. дол. США, що зросла майже у 1,5 рази, а саме з 10% до 14%. Саме в цій 
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категорії 14% респондентів мають обсяг бюджету більше ніж 50 тис. дол. США 

[130, с. 31]. 

З кожним роком скорочується грошова та не грошова допомога від держави й 

органів місцевого самоврядування. За таких умов гранти стають чи не єдиним 

джерелом для громадської діяльності в Україні. Але через фінансування 

громадських об’єднань, які найчастіше існують за кошти іноземних донорів і 

практично не мають внутрішнього грошового підживлення, посилюється суспільна 

недовіра до ГО як «грантоїдів». У Звіті ОБСЄ в рамках проекту «Подальше 

зміцнення потенціалу органів державної влади та організацій громадянського 

суспільства України» експерти відзначають: «Трапляються організації, які 

створюються для «проїдання грантів», які залежні від зовнішньої допомоги, цинічно 

вимагають фінансової підтримки, небагато віддаючи взамін. Вони, на жаль, 

вписуються у поширений патологічний корупційний механізм. Замість того, щоб 

реалізувати свою місію, вони, використовуючи можливість здобуття коштів, стають 

залежними від впливових людей (політиків, олігархів, високопоставлених 

чиновників із сумнівними предметними компетенціями й моральними якостями). 

Вони використовують свій статус установ публічної довіри для реалізації приватних 

комерційних цілей» [72]. 

Для того, щоб громадські об’єднання залучали більше коштів та могли 

правильно їх вкладати, вони повинні мати стратегію залучення фінансування. За 

даними творчого центру ТЦК, лише 34% респондентів залучають фінансування 

відповідно до стратегічного плану організації,  33% респондентів не мають чіткого 

плану і тому спонтанно залучають фінансування, а 21% організацій отримують 

фінансове забезпечення внаслідок проведення кампанії із залучення. 23% опитаних 

громадських об’єднань зазначили, що в 2014 році у них з’явилися нові джерела 

фінансування порівняно з минулим 2013 роком. Але все ж найбільшу частку 

отримано з надання грантів – 39%  [130, с. 34]
 

Не менш важливою для діяльності українських громадських об’єднань є 

система менеджменту, яка відображає процес прийняття рішень в організації, 

систему внутрішнього контролю і процедури делегування повноважень. Саме 
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налагоджена система менеджменту може сприяти спроможності громадської 

організації виконувати поставлену мету, проекти і стабільно розвиватись. У 2014 

році організації показали високі показники щодо існування формальної системи 

реєстрації документів (78% респондентів). Організації продемонстрували високі 

показники впорядкованості систем фінансового менеджменту та контролю. Більше 

половини організацій підтвердили наявність бухгалтера (66%) і відповідність їхньої 

бухгалтерської системи національним або міжнародним бухгалтерським стандартам. 

А 55% респондентів стверджували, що в їхній організації встановлено системи 

фінансового менеджменту для планування, використання фінансів і фінансової 

звітності. Творчий центр ТЦК надає відомості про те, що 45% опитаних мають 

інституційний бюджет організації, який відділений від бюджетів проектів, і лише 

29% респондентів мають фінансовий план [130, с. 34-35]. Однак українські 

громадські об’єднання продемонстрували високі показники щодо існування у них 

таких формальних систем менеджменту в організаціях, як система реєстрації 

документів, система внутрішнього фінансового контролю, система прийняття 

рішень і залучення членів організації до процесу прийняття рішень щодо програм та 

їх діяльності.  

Нині простежується тенденція до зменшення кількості громадських об’єднань, 

що мають конкретну місію, стратегічний план своєї діяльності, й організацій з 

постійними співробітниками  та збільшення частки організацій, де діяльність 

співробітників регламентована посадовими інструкціями та прописані 

адміністративні процедури внутрішнього контролю. З цих причин, починаючи з 

2002 року, в Україні суттєво погіршилася ситуація щодо організаційної 

спроможності  громадських об’єднань. 

Наступним важливим показником інституціоналізації ГО в Україні є індекс 

організаційної спроможності, що характеризується такими складовими: визначення 

місії та бачення організації, стратегічні цілі, професійність членів і працівників 

організації, делегування повноважень і демократичність стилю лідерства в ОГС, 

підходи до оцінки роботи в команді та практика «управління із залученням», 

розвиненість систем і структур менеджменту, здатність використовувати фінансові 
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й матеріальні ресурси для підтримки організаційної діяльності. Індекс оцінюється за 

5-тибальною шкалою. В Україні протягом 2003 – 2013 років простежується 

поступове зниження значення індексу (рис. 3.10)
 
[130, с. 64]. 

 

Рис. 3.10. Індекс організаційної спроможності ГО, 2002-2013рр. 

Примітка. Складено автором за даними творчого центру ТЦК.  

З графіка видно, що показник індексу організаційної спроможності в 2013 році 

становив 2,69 бали (з 5-ти можливих). Це свідчить про середню спроможність 

українських організацій громадянського суспільства. Порівняно з попереднім роком 

результат погіршився (2,89 у 2011 році).  Громадські об’єднання стали менше 

застосовувати стратегічний менеджмент, адже зменшилася кількість організацій, що 

мають стратегічні плани. Серед компонентів індексу найслабшим компонентом є 

залучення фінансування (3,16), а найсильнішим - система керівництва ОГС (4,04). 

Існують і регіональні відмінності в організаційному розвитку громадських 

об’єднань. Дослідження творчого центру ТЦК показало, що організації західного та 

південного регіонів є найбільш інституційно розвинутими. Вони значно 

випереджають за рівнем розвитку організації сходу та центру України. Організації 

півдня ефективніше застосовують стратегічний менеджмент на практиці та мають 

більш ефективні системи керівництва. А організації західного регіону ефективніше 

залучають кошти та здійснюють фінансовий менеджмент, ефективно управляють 
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людськими та матеріальними ресурсами. Організації усіх регіонів, окрім сходу, 

мають  розвинуті системи лідерства та менеджменту, процедури залучення 

персоналу до процесу прийняття рішень (табл. 3.6) [130, с. 64]. 

Таблиця 3.6 

Регіональні відмінності індексу організаційної спроможності України в 

2013р. 

Компонент 

Регіон 
1 2 3 4 5 6 

Середнє 

значення 

Захід 2,72 4,07 2,30 1,79 3,60 2,59 2,85 

Південь 2,91 4,20 2,30 1,65 3,43 2,40 2,83 

Схід 2,47 4,17 2,05 1,75 2,68 1,97 2,52 

Центр 2,51 3,88 2,29 1,59 2,93 2,36 2,60 

Усього 2,62 4,03 2,25 1,69 3,15 2,36 2,69 

Примітка. Побудовано автором за даними творчого центру ТЦК. 

У таблиці представлені результати за такими показниками: 1) стратегічний 

менеджмент; 2) система керівництва; 3) ефективність системи лідерства та 

менеджменту; 4) стратегія щодо залучення коштів; 5) фінансовий менеджмент; 6) 

процедури управління людськими та матеріальними ресурсами.  

Для ефективної роботи громадські об’єднання співпрацюють з державою, 

бізнесом, донорськими організаціями, громадськістю, ЗМІ та з іншими 

організаціями громадянського суспільства. Спроможності ГО представляти та 

захищати інтереси громадян, впливати на формування демократичного суспільства 

відображаються саме через співпрацю з органами державної влади та місцевого 

самоврядування.  

Л.Усаченко визначає принципи, які є важливими та необхідними для 

взаємовідносин органів державної влади та громадянського суспільства. Серед них: 

ініціативна та добровільна громадська активність; взаємовідносини на основі 

партнерства й рівноправності; відкритість та відповідальність організацій 

громадянського суспільства, органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування; політична незалежність організації громадянського суспільства; 
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запобігання корупції при підтримці громадських ініціатив та організацій за рахунок 

бюджетів і фондів органів державної влади чи органів місцевого самоврядування; 

раціональний і збалансований розвиток органів державної влади та організацій 

громадянського суспільства відповідно до суспільних потреб; комплексність форм 

реалізації громадських ініціатив [141, с. 75-76]. 

Громадські об’єднання, за умови залучення органів державної влади до їх 

діяльності у розв’язанні важливих проблем суспільства, можуть ефективно впливати 

на державну та місцеву політику і досягати стабільної життєздатності на місцевому 

рівні. Сьогодні ініціаторами співпраці більшою мірою залишаються обидві сторони 

(65%). Порівняно з 2011 роком (58%) цей показник значно виріс, а в попередні роки 

простежувалася тенденція до зниження цього показника (62% опитаних – у 2010 та 

65% у 2009 році). З боку громадських об’єднань близько 29% опитаних беруть 

ініціативу на себе, і тільки на рівні 2% залишається ініціатива з боку органів 

державної влади (у 2011 році цей показник був на рівні 1%) [26]. 

За даними Національного інституту стратегічних досліджень, «протягом 2013 

року у взаємодії між органами державної влади та структурами громадянського 

суспільства одночасно виявились протилежні тенденції, прогресивні та відверто 

регресивні щодо належного виконання передбачених нормативно-правовим полем 

вимог, чітко визначених завдань державної політики сприяння розвитку 

громадянського суспільства в Україні» [106]. 

 Дослідження ТЦК 2014 року надали інформацію про причини недостатньої 

співпраці між громадськими організаціями і органами державної влади. Так, 

протягом 2005 – 2013 років найбільша кількість опитаних організацій називає такі 

причини недостатньої співпраці між владою та ГО на загальнонаціональному рівні: 

1) нерозуміння корисності такої співпраці з боку держави (67%); 

2) недостатня інформованість владних структур про діяльність ГО (39%); 

3) небажання співпрацювати з боку владних структур (43%); 

4) недостатній професіоналізм ГО (29%); 

5) нерозуміння корисності такої співпраці з боку ГО (11%); 

6) небажання співпрацювати з боку ГО (8%) [130, с. 36]. 
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Тим не менш, ГО в Україні регулярно контактують з владними структурами і 

найчастіше обидві сторони зацікавлені у співпраці. Усвідомленню співпраці між 

органами державної влади та громадськими організаціями сприяв уважний аналіз 

дослідження творчого центр ТЦК щодо характеру співпраці між цими структурами. 

У 2014 році більше половини респондентів (56%) вважали, що ГО та органи влади 

мають однакові цілі, але різні шляхи досягнення. Ця модель називається 

комплементація, тобто взаємне доповнення. У стані конфлікту (конфронтації) 

перебували, на думку респондентів, майже 22% опитаних у 2014 р. та 23% у 2011 р. 

Ці організації стверджують, що вони мають різні цілі та різні шляхи їх досягнення. І 

лише 13% опитаних вважали, що органи державної влади та громадські об’єднання 

працюють у координації і мають однакові цілі та шляхи їх досягнення, а 6% 

респондентів (12% у 2011р.) заявили, що ОГС та влада мають однакові шляхи 

досягнення, але різні цілі, тобто має місце модель кооптації (рис. 3.11) [130, с. 38].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.11. Характер співпраці ГО та органів державної влади у 2014 р.  

 

Примітка. Складено автором за даними творчого центру ТЦК.  

Органи державної влади зі свого боку контролюють процес налагодження 

взаємодії з громадським сектором. Так, у 2013 році Секретаріат Кабінету Міністрів 

оцінив діяльність органів виконавчої влади за напрямом «робота з громадськістю» 

за такими показниками:  
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- проведення консультацій з громадськістю; 

- налагодження взаємодії з громадською радою; 

- сприяння розвитку громадянського суспільства; 

- сприяння здійсненню громадських експертиз (для органів виконавчої влади, 

які отримали відповідні запити від інститутів громадянського суспільства) [2]. 

За показником «проведення консультацій з громадськістю» орган виконавчої 

влади міг отримати максимально 39 балів. Але в 2013 році жодний з органів 

виконавчої влади його не отримав. 19 органів виконавчої влади змогли забезпечити 

проведення консультацій з громадськістю на високому рівні (23 – 29 балів), 61 орган 

– на середньому рівні (12 – 22 балів). Нижче середнього рівня (1 – 11 балів) за 

відповідним показником була оцінена робота Мінпромполітики (Агентства 

держмайна), Державіаслужби, Держветфітослужби, ДВС, ДМС, Пробірної служби, 

Держсанепідслужби, Держгірпромнагляду, ДСНС, ДСЗПД, Держслужби 

соцзахворювань, Укравтодору, Держекоінвестагентства, Держрезерву, 

Держрибагентства, ДКА, Держархбудінспекції, Держсільгоспінспекції, 

Держцінінспекції, Держфінінспекції, Укрєвроінфрапроекту [2]. 

На офіційних веб-сторінках 95-ти (зі 101) органів виконавчої влади було 

розміщено плани проведення консультацій з громадськістю на 2013 рік. Водночас 

орієнтовні плани не були оприлюднені на офіційних веб-сторінках 

Держветфітослужби, ДСНС, Укравтодору, Держрибагентства, 

Держсільгоспінспекції, Укрєвроінфрапроекту [2]. Фактично, 71% органів виконавчої 

влади виконав орієнтований план на 2013р. 

Жодного публічного заходу з безпосередньою участю громадськості протягом 

трьох кварталів 2013 р. не провели 6 центральних органів виконавчої влади: ДВС, 

ДАЗВ, Держсільгоспінспекція, Держцінінспекція, Адміністрація Держспецзв’язку, 

Укрєвроінфрапроект. Однак місцеві органи виконавчої влади значно активніше 

проводили консультації з громадськістю у формі публічних заходів [2]. 

 У 2014 році теж проводилися консультації з громадськістю. Міністерство 

оборони України, наприклад, на своєму офіційному сайті розмістило аналітичний 

звіт щодо проведення консультацій з громадськістю та взаємодії з Громадською 
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радою у 2014 році. У звіті зазначено, що консультації проводилися відповідно до 

Орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю в Міністерстві 

оборони України на 2014 рік, Плану заходів Міністерства оборони України з 

реалізації Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського 

суспільства в 2014 році та Плану роботи Громадської ради при Міністерстві 

оборони України на 2014 рік [4]. Отже, відбувається виконання нормативного 

забезпечення взаємодії ГО із владою. 

За показником «взаємодія з громадською радою» орган виконавчої влади міг 

отримати максимально 9 балів. Але жоден з них не був максимально оцінений. 22 

органи виконавчої влади забезпечили взаємодію з громадською радою на високому 

рівні (7-8 балів), 67 органів – на середньому рівні (4-6 балів). Однак нижче 

середнього рівня (3 бали) за відповідним показником була оцінена робота 

Мінрегіону, Мінпромполітики (Агентства держмайна), Мін’юсту, Державіаслужби, 

ДВС, ДМС, Пробірної служби, Укравтодору, Держрезерву, Держфінінспекції, 

Хмельницької облдержадміністрації. Голів громадських рад було включено до 

складу колегій тільки 86 органів виконавчої влади [2]. 

Через загрозу територіальній цілісності України, безпеці держави, її 

громадянам, їх духовним і матеріальним цінностям відбувається пожвавлення 

взаємодії ГО з владними структурами, особливо в оборонній галузі. Наприклад, у 

2014 році Міністерство оборони України організаційно забезпечило проведення 

трьох засідань Громадської ради (03.04.2014, 24.06.2014 та 25.09.2014), трьох 

засідань правління Громадської ради (21.10.2014, 13.11.2014, 25.11.2014), двох 

«круглих столів» на теми: «Налагодження діалогу із владою стосовно модернізації 

соціальної політики як запоруки забезпечення ветеранів та учасників АТО» та 

«Взаємодія влади і громадськості у сфері медичного забезпечення учасників АТО на 

сході України» (22.07.2014, 20.08.2014), конференції «Солдатські матері – за мир і 

стабільність» (28.08.2014), у ході яких відбулися консультації з широкого кола 

питань [4]. 

За показником «сприяння розвитку громадянського суспільства» центральний 

орган виконавчої влади міг отримати максимально 6 балів, а місцевий орган 
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виконавчої влади – 9 балів. Робота лише 3 центральних (МОЗ, Мінмолодьспорт, 

Державна служба інвалідів та ветеранів) і 16 місцевих (Вінницька, Донецька, 

Житомирська, Закарпатська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, 

Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Херсонська, Черкаська, Чернігівська 

обласні, Київська міська держадміністрації) органів виконавчої влади була оцінена 

за встановленими критеріями на високому рівні (5 балів і 7 – 9 балів відповідно) [2].  

За показником «сприяння проведенню громадських експертиз», орган 

виконавчої влади міг максимально отримати 9 балів, якщо отримав експертні 

пропозиції за результатами проведених у 2013 році громадських експертиз, та 6 

балів, якщо такі пропозиції не були отримані. У 2013 році експертні пропозиції за 

результатами проведених експертиз отримали тільки  3 органи виконавчої влади: 

Вінницька, Кіровоградська, Миколаївська облдержадміністрації. А максимального 

балу не отримав жоден орган виконавчої влади [2]. 

 Нижче середнього рівня (0-2 бали) за відповідним показником була оцінена 

робота Міненерговугілля, Мінінфраструктури, МОЗ. 

Підсумовуючи, необхідно зазначити, що найбільш поширеною формою 

проведення консультацій з громадськістю для центральних органів виконавчої 

влади України є електронні консультації – від 40% до 50% заходів (а на рівні 

місцевих органів виконавчої влади цей показник становить 12 %) [3]. Найбільш 

поширеною формою взаємодії є організація публічних заходів – конференцій, 

«круглих столів», громадських обговорень. Однак простежується досить низька 

активність виконавчих органів з питань надання підтримки (організаційної, 

технічної, інформаційної) проектам, заходам інститутів громадянського суспільства. 

У свою чергу, останні не мають систематичного впливу на процес прийняття рішень 

органами державної влади всіх рівнів. 

Виправити наявні помилки в галузі та налагодити взаємодію між владою та 

громадськістю  Україні допомагають зарубіжні партнери. Прикладом є Проект 

Канада-Україна «Регіональне врядування та розвиток», в якому докладно 

аналізується розбудова інституційної спроможності обласних державних 
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адміністрацій в Україні та обласних органів самоврядування, а також залучення 

організацій громадянського суспільства до процесів регіонального розвитку [45]. 

Проект покликаний допомогти уряду України в розробці та впровадженні 

моделі інтегрованого регіонального розвитку на обласному рівні, яка залучає 

активне громадянське суспільство до розробки та реалізації стратегій розвитку. 

Зокрема, важливим компонентом діяльності проекту визначено розбудову 

інституційної спроможності ГО. Метою цього компоненту, за задумом 

організаторів, є зміцнення спроможності обласних державних адміністрацій та 

обласних органів самоврядування у двох пілотних областях через здійснення 

планування та управління їх діяльністю, а також залучення організацій 

громадянського суспільства до процесів регіонального розвитку. 

Організатори проекту ставлять собі за мету і підвищення професійності 

співробітників Міністерства у питаннях, які стосуються регіонального розвитку, 

включаючи шляхи впровадження рекомендацій проекту РВР щодо реформ у галузі 

регіонального врядування та розвитку.  

Суть проекту полягає у створенні в пілотних регіонах інституційного 

підґрунтя для підвищення можливості досягнення цілей, закладених у Концепції 

державного регіонального розвитку України, а обласним державним адміністраціям 

– досягнення здійснення нових обов’язків по співпраці із громадськістю. 

Іншим прикладом взаємодії громадських об’єднань з державною владою є 

ініціатива громадських активістів, експертів та журналістів, що об’єдналися для 

пришвидшення реформування країни під назвою «Реанімаційний пакет реформ» 

(РПР) [113]. 

РПР – це результат діяльності понад 300 експертів, активістів, журналістів, 

науковців, правозахисників з п’ятдесяти найвідоміших українських аналітичних 

центрів та громадських об’єднань, що демонструє можливість сумісної праці. 

Учасники РПР спільно розробляють законопроекти, домагаються їх ухвалення та 

вивчають результати втілення в життя реформаторських законів. З початку 

створення нової коаліції у Верховній Раді VII скликання прийнято 44 закони, які 

розробляли або доопрацьовували експерти РПР. Це свідчить про ефективність 
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сумісної творчості. Створивши 22 робочі групи, активісти почали займатися 

конкретними напрямками реформ. Кожну групу очолює головний експерт, який 

відповідає за розробку законопроектів; у структурі є менеджер, до обов’язків якого 

належить просування розроблених групою законопроектів. У підготовці РПР 

фахівці визначили шість першочергових напрямків: 

– судова реформа; 

– реформа органів правопорядку; 

– децентралізація та реформа місцевого самоврядування; 

– антикорупційна реформа; 

– реформа системи освіти; 

– податкова реформа [173]. 

У середньостроковій перспективі потрібно розробити та втілити в життя 

реформи охорони здоров’я, енергетичного сектору тощо. 

РПР був прихильно сприйнятий міжфракційним депутатським об’єднанням 

“Платформа реформ” у Верховній Раді та “Центр підтримки реформ” при Кабінеті 

Міністрів. Зарубіжні партнери України вважають Реанімаційний Пакет Реформ 

реальним прикладом програми інституційного становлення та результатом 

ефективного співробітництва між владою та суспільством [173].  

Отже, є підстави зробити  висновки щодо практичної взаємодії громадських 

організацій та органів державної влади в України, правових та політичних умов 

інституціоналізації ГО. Можна констатувати, що, незважаючи на активний розвиток 

нормативно-правової бази для інституціоналізації ГО в Україні, органи державної 

влади досить повільно набувають здатності забезпечити системну та результативну 

взаємодію їх із громадськістю. При співпраці замість важливих питань, що 

стосуються бюджетних коштів та іншої звітності, розглядаються «декоративні» 

питання. На консультаціях з громадськістю відбувається лише формальне 

обговорення і мінімальне врахування думки громадськості при схваленні важливих 

нормативно-правових документів та управлінських рішень. Причини цього, на 

думку автора, полягають у тому, що вимоги, висунуті громадськістю, мають 

рекомендаційний, а не обов’язковий характер, а також простежується стійке 
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небажання органів державної влади вносити їх на розгляд. Тому звітність органів 

державної влади щодо проведених консультацій з громадськістю та їх результатів 

має переважно інформаційно-повідомлювальний характер і не завжди відображає 

реальний стан речей. Крім того, звіти оприлюднює лиш незначна частина органів 

державної влади. 

У роботі громадських об'єднань також існують недоліки. Використовуючи усі 

механізми та інструменти, інститут громадськості може впливати на формування та 

реалізацію державної політики, але тільки за наявності високого рівня 

вмотивованості та компетентності учасників. При обмеженості кадрових, 

організаційних та фінансових ресурсів організації громадянського суспільства 

можуть здійснювати тільки інформаційно-просвітницьку, експертно-аналітичну, 

моніторингову, правозахисну та благодійну діяльність. Однак навіть за наявності 

необхідних механізмів, громадськість України не використовує їх повністю. За 

даними урядового веб-порталу «Громадянське суспільство і влада», рекомендації 

громадськості в електронному режимі відсутні або надані в мінімальній кількості 

[131]. У 2013-2015 роках зафіксовано незначну кількість проведених громадських 

експертиз, які були  спрямовані на оцінку роботи центральних органів виконавчої 

влади та обласних державних адміністрацій [22]. Загалом  мала частка експертиз 

присвячена актуальним проблемам. А звітність громадських організацій про свою 

діяльність поки не стала обов’язковою практикою.    

За результатами аналізу стану громадянського суспільства в Україні, 

особливостей інституціоналізації громадських об'єднань, а також їх взаємодії з 

органами державної влади, можна визначити такі рекомендації для досягнення 

ефективної і результативної взаємодії громадських організацій та органів державної 

влади: 1) підтримувати більш якісну та постійну комунікацію громадськості та 

влади; 2) проявляти більшу активність з боку громадськості для забезпечення 

громадського моніторингу і контролю за органами державної влади; 3) посилити 

контроль з боку громадськості над дотриманням посадовими особами 

законодавства, виконавчою дисципліною та публічною звітністю; 4) посилити 

комунікацію між громадськими організаціями та суспільством через постійне 
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оприлюднення звітів на веб-сайтах, видання аналітичної літератури, популяризації 

громадських ЗМІ; 5) виробити більш прозорі механізми фінансування громадських 

організацій з державного та місцевих бюджетів, розробити більш суворі методи 

контролю за використанням коштів та покарання за здійснення корупційних схем; 6) 

виробити та втілити нові механізми взаємодії між владою і громадськістю, 

характерні для українського менталітету та особливостей місцевого громадянського 

суспільства; 7) надати більш конкретні повноваження наявним в Україні 

громадським радам (не лише дорадчі); 8) увести державний контроль над іноземним 

фінансуванням інститутів громадянського суспільства в Україні. 

Щоб заходи щодо залучення громадськості до процесу прийняття рішень були 

плідними, необхідно: 

– владі регулярно звітувати перед суспільством про свою діяльність; 

– створити умови для спільної діяльності моніторингових груп представників 

громадськості та органів влади в межах чинного законодавства; 

– на основі аналізу результатів моніторингу розробляти та вносити пропозиції 

щодо змін в законодавстві та регулювання державної політики. 

Отже, ефективна взаємодія громадських об’єднань та органів державної влади 

залежить від створення інституційних і процедурних можливостей для їх 

повноцінної діяльності. Прозорість стосунків між органами державної влади та 

громадськими організаціями повинна будуватись на довірі громадськості до 

державних органів внаслідок зменшення корупції, ефективного використання 

коштів, державної фінансової підтримки громадських об’єднань, закріплення в 

національному законодавстві європейських принципів та стандартів взаємодії 

органів державної влади з громадськими організаціями, а також забезпечення 

уніфікації та стандартизації правил і процедур відносин органів влади з 

громадянами. 

У ході аналізу правової та політичної інституціоналізації ГО в Україні 

очевидною стає низка проблем та недосконалостей функціонування громадянського 

суспільства в України, зокрема його взаємодії з державною владою. Ці проблеми 

уповільнюють процес інституціоналізації громадських об'єднань, їх перетворення на 
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повноцінні інститути громадського контролю та суб’єкта надання соціальних 

послуг. Існують об’єктивні (зовнішні) та суб’єктивні (внутрішні) причини низької 

інституційної спроможності громадських об'єднань в Україні. Проаналізований 

вище матеріал дає можливість виділити та систематизувати ці причини. 

Внутрішніми (суб’єктивними) причинами низької інституціоналізації ГО в 

Україні вважаємо недоліки, притаманні самим громадським об’єднанням та 

представникам громадянського суспільства. До них можна віднести: 

 «грантоїдство»; 

 патерналізм; 

 корумпованість ГО; 

 низьку політичну культуру населення; 

 створення фіктивних ГО; 

 популізм; 

 низький індекс організаційної спроможності громадських об’єднань. 

Ці причини є взаємопов’язаними, а тому створюють комплексну систему 

перешкод, що суттєво ускладнює розвиток громадського суспільства в Україні. 

«Грантоїдство» є суттєвою причиною недовіри до ГО та ставить під сумнів 

створення об’єднання з метою досягнення встановлених у статуті ГО цілей. Цей 

негативний фактор, що має місце в Україні, підриває основоположну ідею існування 

ГО – суспільну корисність та неприбутковість їх існування. Організації ж, які 

створюються для «проїдання грантів», є залежними від зовнішньої допомоги та не 

мають корисної для суспільства мети, реалізовуючи проекти для досягнення цілей 

тієї організації, яка надає фінансування. А грантодавцями, як зазначено вище, часто 

є іноземні фонди, що переслідують в Україні інтереси власних країн. 

 Корумпованість ГО можна спостерігати не лише в «грантоїдстві». В Україні 

набули поширення (і цей процес триває) неформальні зв’язки між представниками 

державної влади та громадськими активістами. У таких ситуаціях чиновники, що 

мають доступ до розподілу державних коштів, віддають перевагу «дружнім» ГО у 

розподілі державного фінансування. Як наслідок – отримані кошти розподіляються 
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між учасниками корупційної дії, соціальний проект не реалізований на практиці (або 

реалізований неякісно), а звіти є підробними. 

Якщо замість того, щоб реалізувати свою місію, ГО заради здобуття коштів 

стають залежними від впливових людей (політиків, олігархів, високопоставлених 

чиновників), це явище називається патерналізмом. Громадські інститути 

використовують свій статус установ публічної довіри для реалізації приватних 

комерційних цілей за фактичну фінансову винагороду.  

Зважаючи на практичний вияв корумпованості, «грантоїдства», патерналізму 

ГО, можна зробити висновок про нерозривний зв’язок між цими причинами 

низького рівня інституалізації ГО, що посилює їх негативний вплив на розвиток 

громадянського суспільства в Україні. 

З метою «корупційних схем» та отримання грантів, реалізації тимчасових 

приватних комерційних цілей відбувається створення фіктивних ГО, що негативно 

впливає на довіру до ГО з боку населення. Іншим неодмінним результатом цього 

явища є низький індекс організаційної спроможності громадських об’єднань у 

країні. 

Зазначені вище причини низької інституційної спроможності ГО спричиняють 

«популізм» ГО з метою покращення свого іміджу та залучення додаткового 

фінансування. Це явище ще більше підриває довіру населення до громадських 

інститутів, зменшує якість надання ними соціальних послуг –реальні проекти та 

позитивні справи замінюються на обіцянки та неправдиві звіти. 

Через низьку політичну культуру населення України негативні чинники в 

середовищі громадянського суспільства поглиблюються. Громадянське суспільство 

є сферою самоорганізації вільних громадян, механізмом здійснення контролю за 

владою, захисту своїх інтересів, самореалізації. Проте необхідно вміти ефективно 

використовувати механізм громадянського суспільства, а для цього суспільство 

повинно мати такі якості: громадянську освіченість (усвідолення своїх 

громадянських прав та вміння їх використовувати), активність (небайдужість та 

бажання покращувати соціально-політичне середовище в країні), культуру (бажання 
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та здатність користуватися законними механізмами ведення громадської діяльності) 

тощо. 

Отже, «грантоїдство», патерналізм, корупція, популізм, створення фіктивних 

ГО, низька політична культура, низький індекс організаційної спроможності 

громадських об’єднань нерозривно пов’язані між собою, що збільшує негативний 

вплив на розвиток громадянського суспільства в Україні. Відповідно, ГО в багатьох 

аспектах залишаються корумпованим сегментом в Україні і часто створюються з  

метою отримання прибутку чи лобіювання інтересів груп осіб. 

Зовнішніми (об’єктивними) причинами низької інституціоналізації ГО в 

Україні є процеси в суспільстві та державі, які опосередковано або прямо 

випливають на діяльність ГО. До них належать: 

 низька активність виконавчих органів з питань надання підтримки; 

 політичний абсентеїзм в суспільстві; 

 корумпованість державних установ; 

 патерналізм;  

 невідповідність правової та політичної інституалізації. 

За даними аналітичних доповідей впливових інститутів, а також перевірок, 

здійснених самими державними установами (деталі наведено вище), в Україні було 

зафіксовано низьку активність виконавчих органів з питань надання підтримки 

(організаційної, технічної, інформаційної тощо) проектам, заходам інститутів 

громадянського суспільства. При співпраці на розгляд виносяться формальні 

питання, громадськість не має реальних важелів впливу на процес прийняття 

рішень.  

Високий рівень політичного абсентеїзму в українському суспільстві є тим 

чинником, який сприяє поглибленню корумпованості як в органах державної влади, 

так і всередині громадських об'єднань. Активне та небайдуже суспільство (як 

сукупність окремих громадян), яке контролює владу і отримує послуги від 

інститутів громадянського суспільства, має стримувати корупцію та стимулювати 

якісне виконання своїх функцій кожним суб’єктом. Коли суспільство пасивне та 
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байдуже, немає кому виконувати роль арбітра у стосунках між владою та 

громадянським суспільством.  

Патерналізм в переліку об’єктивних причин низького інституційного розвитку 

ГО в Україні стосується держави, а не до громадських об'єднань. У цьому аспекті, 

мова йде про зверхнє ставлення з боку органів державної влади, конкретних 

посадовців та чиновників до інститутів громадянського суспільства. Громадські 

об'єднання (навіть після Революції Гідності), зокрема і громадянське суспільство в 

цілому, ще не сприймаються в Україні як самостійний, впливовий гравець на 

політичній арені, перед яким потрібно звітувати. А громадські об’єднання, в свою 

чергу, не можуть набути цього статусу через власний набір недоліків, про які 

йшлося вище. 

Результатом усіх перерахованих особливостей, а також недоліком за своєю 

сутністю є невідповідність правової та політичної інституціоналізації громадських 

об'єднань в Україні. З одного боку, законодавство в Україні розвивається в сфері 

забезпечення громадянського суспільства, та представники суспільства не завжди 

використовують всі легальні можливості для здійснення своїх функцій, зокрема 

функції контролю. З іншого боку, Революція Гідності та події на Сході України 

засвідчили, що українське суспільство має величезний потенціал для самоорганізації 

та досягнення поставлених цілей. Прикладом може слугувати волонтерський рух, 

який істотно допомагає забезпечувати Збройні сили України та добровольчі 

батальйони на Донбасі. Проте ці приклади спонтанної самоорганізації населення не 

є легалізованими та структурованими в системі громадянського суспільства, через 

що втрачається велика частина потенціалу українського суспільства. 
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Висновки до третього розділу 

 

Ефективна взаємодія громадських об’єднань та органів державної влади 

залежить від створення інституційних і процедурних можливостей для їх 

повноцінної діяльності. Прозорість стосунків між державою та громадськими 

організаціями повинна будуватися на довірі громадськості до державних органів 

внаслідок зменшення корупції, ефективного використання коштів, державної 

фінансової підтримки громадських об’єднань, закріплення в національному 

законодавстві європейських принципів та стандартів взаємодії держави з 

громадськими організаціями, а також забезпечення уніфікації та стандартизації 

правил і процедур відносин органів влади з громадянами. 

В Україні відбувається пожвавлення діяльності громадських об’єднань, що 

виявляється у збільшені їх кількості та охопленні ними всіх галузей життя 

суспільства.  ГО відігравали провідну роль у захисті основних прав та свобод 

громадян України в період Євромайдану та Революції Гідності (осінь 2013 - зима 

2014).  

У результаті дослідження було виявлено, що громадяни намагаються бути 

ближче до державної влади та існувати паралельно із державним та бізнесовим 

секторами. Громадяни, покладаючись на власні сили в організації життєдіяльності, 

створюють нові формати міжособистісної взаємодії для забезпечення прогресу в 

особистому розвитку. Згідно із статистикою, в Україні простежується позитивна 

тенденція зростання кількості громадських об’єднань, які захищають і підтримують 

інтереси суспільства. 

Позитивними тенденціями слід вважати активність громадських об’єднань в 

обговоренні євроінтеграційної перспективи України, відповідну позицію ГО щодо її 

корекції;  протидію погіршенню соціально-економічного становища, зловживанням  

у правоохоронних органах та виявам корупції на всіх рівнях. 

В 2014 році було зафіксовано, що громадські об’єднання продемонстрували 

високі показники впорядкованості систем фінансового менеджменту та контролю. 



160 
 

Збільшено відповідність їхньої бухгалтерської системи національним або 

міжнародним бухгалтерським стандартам. 

Усі позитивні тенденції тісно пов’язані з реформуванням законодавства в цій 

галузі та наближенням до європейських стандартів після прийняття Закону України 

«Про громадські об’єднання» від 2013 року. Але українське законодавство в сфері 

громадських об’єднань потребує подальшої гармонізації відповідно до вимог 

Європейського Союзу. 

Незважаючи на значну кількість зареєстрованих громадських об’єднань, 

багато з них існують лише на папері й мають мінімальний вплив на ухвалення 

рішень. Не всі зареєстровані в Україні організації громадянського суспільства 

постійно працюють або й узагалі реально існують. На сьогодні ці недоліки і 

створюють реальну картину становлення самоорганізаційних утворень в Україні.  

Постає також проблема недотримання або ж прямого порушення процедур 

взаємодії з громадськістю з боку державної влади. Так, відбуваються 

переформатування громадських рад через зміни їх складу та дострокове припинення 

повноважень консультативно-дорадчих органів в деяких органах виконавчої влади. 

На основі проаналізованого матеріалу виокремлено внутрішні (суб’єктивні) та 

зовнішні (об’єктивні) причини низької інституціоналізації ГО в Україні. 

Внутрішніми (суб’єктивними) причинами низької інституціоналізації ГО в Україні 

слід вважати недоліки, притаманні самим громадським об’єднанням та 

представникам громадянського суспільства. До них віднесено: «грантоїдство»; 

патерналізм; корумпованість ГО; низьку політичну культуру населення; створення 

фіктивних ГО; популізм; низький індекс організаційної спроможності громадських 

об’єднань. 

Зовнішніми (об’єктивними) причинами повільного темпу  інституціоналізації 

ГО в Україні є процеси в суспільстві та державі, які опосередковано або прямо 

випливають на діяльність ГО. До них віднесено: низьку активність виконавчих 

органів з питань надання підтримки; політичний абсентеїзм в суспільстві; корупцію 

в державних установах; патерналізм з боку державних органів. Наслідком 

зазначених проблем, а також окремим недоліком, який заважає подальшому 
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розвитку інституційної спроможності ГО в Україні, є невідповідність правової та 

політичної інституалізації, тобто розвитку законодавства та практики 

функціонування громадських інститутів, їх взаємодії з державою.  
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ВИСНОВКИ 

 

У сучасному світі інформаційних технологій та розвинених демократичних 

інструментів значно збільшується участь громадськості в суспільно-політичних 

процесах, що актуалізує питання розвитку й оформлення громадянського 

суспільства та його інститутів. Істотна роль у цих процесах належить громадським 

об’єднанням, які є основним структурним компонентам громадянського суспільства 

та зручною формою суспільної організації і структуризації. Крім функцій 

репрезентації суспільних інтересів та контролю за діями влади, що є 

фундаментальними для громадських інститутів, сучасні демократичні суспільства 

дозволяють органам громадянського суспільства розширювати свої функціональні 

можливості, насамперед, через надання суспільству більш якісних соціальних 

послуг, які раніше забезпечували органи державної влади різних рівнів, а тепер 

частково перебираються громадськими інститутами. По-друге, громадські 

об'єднання все частіше виконують функцію структуризації населення, збільшуючи 

потенціал самоорганізації суспільства. Яскравим прикладом цього є події на 

Майдані Незалежності у Києві в 2013-2014 роках. 

Розвиток функцій та суспільних повноважень громадських інститутів створює 

передумови для пришвидшення їх інституціоналізації, розширення правових 

можливостей, удосконалення механізмів взаємодії з державою та суспільством. 

Процес інституціоналізації громадських об'єднань одночасно відбувається на двох 

рівнях: правовому –  через оформлення законодавчих норм і процедур, у межах яких 

можуть функціонувати громадські об'єднання, та політичному (функціональному), 

де закладені юридичні можливості можуть безпосередньо втілюватися у життя. 

Обидва рівні інституціоналізації громадських об'єднань реалізуються через 

взаємодію з державою та державними інститутами, що актуалізує проблему цього 

дисертаційного дослідження. 

Залежно від демократичності режиму та розвиненості механізмів, типів та форм 

взаємодії з громадськими інститутами, держава може допомагати в оформленні та 

якісному функціонуванні органів громадянського суспільстсва або створювати 
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перешкоди на шляху їх інституціоналізації. Така взаємозалежність може бути 

відображена через моделі взаємодії громадських інститутів з державою. Так, модель 

владарювання і підкорення, що застосовується у тоталітарних суспільствах, 

характеризується відсутністю правових механізмів для інституціоналізації 

громадських об'єднань, мінімізацією функцій громадських інститутів та контролем 

за їх діяльністю. Перехідна модель в авторитарних суспільствах характеризується 

наявністю суспільного запиту на діалог держави і громадянського суспільства, 

виробленням механізмів їх співпраці та взаємодії. Управлінська модель, притаманна 

демократичним країнам, передбачає функціонування органів громадянського 

суспільства як партнера держави, що потребує розвинених правових та 

організаційних форм і механізмів. Важливо, щоб правова та політична 

інституціоналізація громадських об'єднань відбувалися паралельно, тобто розвиток 

правових механізмів відповідав реальному стану суспільних потреб самоорганізації.  

У демократичних країнах існують різні практики правової інституціоналізації 

громадських об'єднань. У загальному вигляді, відмінності можна простежити 

відповідно до прийнятої в країні системи права – англо-саксонської чи романо-

германської. Основні відмінності тут полягають у верифікації та правовому 

оформленні громадських інститутів і рівня участі громадських організацій у 

політичному процесі. Так, у країнах загального права (Велика Британія, Канада, 

США тощо) ГО зазвичай класифікують на благодійні та суспільно корисні, причому 

діяльність благодійних організацій зазвичай підпадає під дію Податкового кодексу, 

а політична участь таких організацій значно обмежена. Неблагодійні та 

некомерційні організації часто не підлягають суворому регулюванню з боку 

держави. Вони можуть бути створені і діяти без реєстрації; можуть зареєструватися 

для взаємодії з іншими юридичними суб’єктами як компанії з обмеженою 

відповідальністю та отримати полегшений варіант податкового регулювання. 

У країнах цивільного права, до яких відносять, зокрема, Німеччину, Францію, 

Бельгію, Швейцарію тощо, слідують більш ліберальному підходу до регулювання 

політичної діяльності ГО. Основними формами громадських об'єднань виступають 

такі, що можуть слугувати власній або суспільній користі, та фонди. Зазвичай немає 
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конкретних положень, що стосуються політичної діяльності громадських об'єднань 

в цивільних кодексах. На фоні цього дозвільного підходу обмеження на політичну 

діяльність ГО накладаються через податки або адміністративне право, особливо 

якщо організація працює в галузі, що передбачає податкові пільги. 

З розпадом Радянського Союзу та демократизацією значної кількості країн ЦСЄ 

в кінці 80-х рр. XX століття почалась нова хвиля правової інституціоналізації 

громадських об'єднань в світі, що триває дотепер. Це створило необхідність більш 

докладної класифікації при вивченні інституціоналізації ГО, з урахуванням 

культурних, соціальних та історичних особливостей країн, а не лише наявних у них 

правових систем. Цю задачу вирішує вивчення моделей взаємодії громадських 

об'єднань та держави, з-поміж яких, за різними класифікаціями, вирізняють: 

англосаксонську (США, Канада, Великобританія), корпоративну (Франція, 

Німеччина, Швейцарія), скандинавську (Швеція, Данія, Фінляндія), 

середземноморську (деякі автори вважають, що до цієї моделі належить Італія, 

Іспанія, Португалія) світові моделі та окрема модель країн, що розвиваються (різні 

автори визнають належність до цієї моделі країни ЦСЄ та середземноморські 

країни). У результаті аналізу та порівняння правової бази щодо регулювання 

діяльності громадських об'єднань країн-представниць зазначених моделей, в 

дисертації запропоновано додати до загальноприйнятої класифікації 

східноєвропейську модель, до якої належать країни ЦСЄ, зокрема Україна. До 

характеристик сучасної східноєвропейської моделі віднесено: істотне пожвавлення 

громадянського суспільства, значне оновлення законодавства та його дозвільний 

характер, підтримка та передавання досвіду з боку країн Західної Європи та США, а 

також високий рівень забюрократизованості процедур і механізмів роботи. 

Зазначені особливості характерні і для сучасної України, в якій активно 

ведеться робота із забезпечення правової та політичної інституціоналізації 

громадських об'єднань, вдосконалюється нормативно-правова база та створюються 

відповідні державні органи для налагодження взаємодії з органами громадянського 

суспільства. Протягом останніх років міжнародні експерти відзначають розвиток 

громадянського суспільства в Україні; позитивні зміни в правовому середовищі, 
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фінансовій життєздатності, здатності захищати інтереси громадян; збільшення 

підтримки з боку держави. Зазначені позитивні тенденції тісно пов’язані з 

реформуванням законодавства в цій сфері та наближенням до європейських 

стандартів після прийняття Закону України «Про громадські об’єднання» від 2013 

року. Проте українське законодавство в сфері громадських організацій потребує 

подальшої гармонізації відповідно до вимог Європейського Союзу. 

 Однією з основних причин недосконалості законодавчого регулювання 

громадських інститутів в Україні є загальна нестабільність політичної системи, 

часта зміна влади, відсутність традиції, спадкоємності та комплексності у процесі 

державної взаємодії із громадянським суспільством. Законодавство є 

неструктурованим, з великою кількістю прогалин та невідповідностей. Механізми 

взаємодії з органами державної влади часто не є дієвими для забезпечення реального 

впливу громадського сектору на суспільно-політичні процеси та реформи. Крім 

того, через незбалансоване нормативне регулювання все ще існує висока 

забюрократизованість процедур реєстрації та звітності громадських об'єднань, 

відсутнє якісне податкове врегулювання, єдиний реєстр тощо. 

В свою чергу, громадський сектор в Україні є недостатньо сформованим та 

самостійним і не може запропонувати державі якісний соціальний продукт та 

механізми налагодження співпраці. Громадські об'єднання в Україні часто 

фінансово залежні від урядових програм або закордонних джерел фінансування. 

Незважаючи на значну кількість зареєстрованих громадських організацій, багато з 

них існують лише на папері й мають мінімальний вплив на ухвалення рішень. 

Постає і проблема недотримання або ж прямого порушення процедур взаємодії з 

громадськістю з боку держави. Наприклад, відбувається переформатування 

громадських рад через зміни їх складу та дострокове припинення повноважень 

консультативно-дорадчих органів в деяких органах виконавчої влади. 

На основі аналізу законодавства, практики функціонування громадських 

об'єднань в Україні та їх взаємодії з державою можна зробити висновок про все ще 

повільний темп інституціоналізації та низький рівень інституційної спроможності 

громадських об'єднань в Україні. Суб’єктивними причинами цього явища є так 
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зване «грантоїдство»; патерналізм з боку приватних осіб та установ-донорів; 

корумпованість ГО; низька політична культура та громадянська активність 

населення; створення фіктивних ГО; розвинений популізм; низький індекс 

організаційної спроможності громадських організацій. Об’єктивними причинами 

низької інституційної спроможності ГО в Україні визначено процеси в суспільстві 

та державі, які опосередковано або прямо впливають на діяльність ГО. До них 

можна віднести: низьку активність виконавчих органів з питань надання підтримки, 

політичний абсентеїзм в суспільстві, корумпованість державних установ, 

патерналізм з боку держави, невідповідність правової та політичної інституалізації 

громадських об'єднань в Україні.  

З одного боку, законодавство в Україні розвивається в сфері забезпечення 

громадянського суспільства, а представники суспільства не завжди використовують 

всі легальні можливості для здійснення своїх функцій, зокрема функції контролю. З 

іншого боку, Революція Гідності та події на Сході України показали, що українське 

суспільство має величезний потенціал для самоорганізації та досягнення 

поставленої мети. Використання цього потенціалу, подальший розвиток правової 

бази в країні, спрощення процедур для функціонування громадських інститутів, 

зменшення забюрократизованості державної системи в контексті загального курсу 

України на Євроінтеграцію та введення європейських стандартів будуть сприяти 

подальшому розвитку громадянського суспільства в нашій державі. 
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