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Актуальність теми дослідження обумовлена прискореним зростанням 

ролі громадськості у політичних процесах сучасних суспільств, що зумовлює 

виникнення нових викликів для держави в пошуках механізмів інтеракції та 

співпраці з інститутами громадянського суспільства. З одного боку, в 

розвинених демократичних режимах держава відчуває збільшення тиску та 

контролю з боку недержавного сектору, адже розвинений інструментарій 

залучення громадянського суспільства в роботу державних інститутів дозволяє 

громадськості приймати безпосередню участь у політичному житті. З іншого 

боку, розвинена мережа громадських інституцій перебирає ряд функцій 

сучасних держав, що дозволяє збільшити ефективність та зменшити фінансові і 

організаційні затрати.

Ці процеси потребують якісного нормативно-правового оформлення, а 

також досвіду напрацювання власних інструментів взаємодії влади та 

громадськості, притаманні конкретним суспільствам із притаманними їм 

правовими системами та інституціями, що склалися. Якщо країни сталої 

демократії напрацьовували такий досвід століттями, сучасні політичні режими, 

що проходять етап трансформації, мусять здійснювати ці процеси 

прискореними темпами. Дуже часто в таких країнах спостерігаються випадки, 

коли суспільний запит на нові інструменти політичної участі значно перевищує 

можливість забюрократизованого державного апарату створювати відповідні 

нормативні та інституційні механізми. тт ---------- 'й співпраці



держави із громадськістю, призводить до суспільно-політичних криз та навіть 

революцій, що підтверджує досвід України в тому числі. Тому вивчення 

інституційних засад взаємодії громадських об'єднань та держави в Україні, 

особливо в контексті порівняння із досвідом інших країн, має важливе значення 

для вітчизняної політичної науки.

Ступінь обгрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій ґрунтується на широкому використанні джерельної бази 

(більше 200 джерел, чверть з яких -  англомовні), значній кількості 

проаналізованих нормативно-правових актів різних країн світу, великій базі 

якісного фактичного та статистичного матеріалу, а також чітко визначеним і 

згрупованим належним чином науковим концепціям. На нашу думку, основні 

наукові результати дисертаційної роботи, з одного боку, дозволяють 

звернути увагу на досвід та досягнення країн розвиненої демократії в 

розв’язанні питань інституціоналізації громадських об'єднань, а з іншого, 

глибше дослідити особливості та проблеми українських реалій, винайти 

шляхи вирішення та вдосконалення механізмів взаємодії держави із 

громадянським суспільством.

У першому розділі «Теоретичні засади дослідження взаємодії 

громадських об’єднань та держави» дисертанткою сформульовано 

методологічні положення, які покладено в основу дослідження, а саме: 

взаємодія держави та громадянського суспільства, політичний та соціальний 

інститут в контексті інституційної теорії, інституціоналізація громадських 

об'єднань, правова та політична інституціоналізація, концепт «інституційна 

спроможність». Теоретико-методологічною основою аналізу процесу 

інституціоналізації громадських об'єднань в контексті взаємодії з державою 

став новий інституціоналізм. З огляду на це, політична система розглядається 

у дисертаційному дослідженні як сукупність формальних і неформальних
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інститутів, що спрощує тлумачення и вивчення соціальних процесів за 

допомогою структуризації та систематизації об’єктів дослідження.

Такий підхід обумовив актуалізацію проблеми інституціоналізації 

громадських інститутів як повноцінних суб’єктів сучасних соціально- 

політичних систем, а також поняття «інституційної спроможності» 

громадських об'єднань як здатності соціальних інститутів реалізовувати 

покладені на них функції. Проте дані поняття поки що недостатньо 

розроблені у вітчизняній науковій літературі, що має наслідком різницю 

трактувань у працях науковців, звітах всесвітніх організацій, аналітичних 

виданнях. Аналіз різних підходів до визначення ключових понять, а також їх 

адаптація до українських реалій за допомогою глибокого аналізу органів 

державної влади України в контексті системи та інструментів їх взаємодії з 

громадянським суспільством, є однією із заслуг дисертантки та збільшує 

наукову вагу даної дисертаційної роботи.

У другому розділі «Особливості взаємодії громадських об'єднань та 

держави: зарубіжний досвід та Україна» проаналізовано ряд процедурних 

особливостей взаємодії громадських об'єднань та держави у різних країнах 

світу. В першу чергу, варто відмітити широке коло аспектів, що 

порівнюються та аналізуються: конституційно-правові засади 

інституціоналізації громадських об'єднань; нормативні підходи до 

визначення та класифікації неурядових організацій; правила реєстрації 

громадських об'єднань; особливості та функції державних органів, що 

взаємодіють з громадськими інститутами; вимоги до керівництва 

громадських об'єднань та звітність. Широка порівняльна характеристика 

ґрунтується на аналізі нормативних актів більше 10 країн світу, що варто 

відмітити як особливу заслугу дисертантки.

Результатом порівняльного аналізу стало виокремлення дисертанткою 

світових моделей інституціоналізації громадських об'єднань:



англосаксонської, корпоративної, скандинавської, середземноморської та 

східноєвропейської, до якої автор віднесла і Україну. Дана класифікація 

спирається на теоретичні концепції сучасних науковців, проте доповнена та 

змінена дисертанткою на основі проведеної порівняльної характеристики, є 

логічною та обґрунтованою. Методологію порівняння світових моделей 

авторка побудувала на основі загальноприйнятої класифікації правових 

систем, що доповнило класифікацію обґрунтованістю та змістом.

У третьому розділі «Інституційна спроможність громадських 

об'єднань в Україні» авторкою детально проаналізовано законодавство 

України в аспекті взаємодії держави та громадянського суспільства, а також 

інструменти такої взаємодії. Крім того, зібрано широкий масив фактичних 

даних, що дозволяють робити висновки про реальний стан функціональності 

громадських об'єднань в Україні, їх організаційну спроможність та проблеми 

взаємодії структур громадянського суспільства з органами державної влади. 

На основі усіх даних, дисертантка обґрунтовано робить висновок про 

недостатній рівень інституційної спроможності громадських об'єднань в 

Україні та виділяє об’єктивні та суб’єктивні причини, що заважають 

інституційному розвитку громадських організацій. Варто відмітити також 

професійність рекомендацій, викладених авторкою для досягнення 

ефективної і результативної взаємодії громадських об'єднань та органів 

державної влади.

За цілком позитивної оцінки представленого дослідження, слід 

відмітити, що робота не позбавлена певних недоліків, а деякі положення 

потребують додаткових уточнень і роз’яснень.

По-перше, у методологічному розділі «Теоретичні засади дослідження 

взаємодії громадських об’єднань та держави» дисертантка приділяє багато 

уваги опису моделей, механізмів, форм взаємодії держави та громадських 

об'єднань, що є не стільки методологічним, скільки функціональним
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питанням. Крім того, авторка аналізує взаємодію держави та громадських 

об'єднань за різних політичних режимів -  демократичного, авторитарного та 

тоталітарного. Проте в наступних розділах роботи ця проблема не знаходить 

подальшого розвитку, у другому розділі розглядаються тільки демократичні 

та транзитні держави.

По-друге, автор вказує як один із основних наукових здобутків 

дисертаційного дослідження виділення класифікації світових моделей 

взаємодії громадських об'єднань та держави. Дана класифікація базується на 

проаналізованих нормативних актах країн-представників виділених моделей. 

Проте описова частина кожної моделі дуже невелика -  до однієї сторінки 

тексту. Автору варто розширити узагальнений опис моделей на основі всього 

об’єму проаналізованого матеріалу.

По-третє, в останньому розділі дисертаційного дослідження авторка 

ставить перед собою завдання проаналізувати нормативно-правове 

регулювання ГО в Україні (в галузі взаємодії з державою) та дослідити 

статистичні дані, які є показниками практики функціонування 

громадянського суспільства. Фактично, дається оцінка правовій та 

політичній інституціоналізації громадських об'єднань в Україні, з чого 

робиться висновок і про їх інституційну спроможність. Проте у висновках 

виділені проблеми та рекомендації більше стосуються практичної сфери 

діяльності громадських об'єднань, тобто політичної інституціоналізації. 

Проблеми правової інституціоналізації розкрито недостатньо повно.

Проте висловлені зауваження слід сприймати як точку зору опонента 

на проблему інституціоналізації громадських об'єднань в Україні та їх 

взаємодії з державою, вони суттєво не знижують фаховий рівень 

представленої праці. Рівень апробації, кількість фахових публікацій, 

наукова новизна роботи, повна відповідність змісту автореферату тексту 

роботи дають всі підстави оцінювати дисертаційну роботу Петренко
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Катерини Миколаївни «Взаємодія громадських об'єднань та держави в 

Україні (інституційний аспект)» як завершену працю, в якій обґрунтовані 

нові наукові результати, що в цілому виконують важливі наукові завдання.

Дисертація відповідає вимогам «Порядку присудження наукових 

ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового 

співробітника», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 24 липня 2013 року №567, що дає підстави для висновку про те, що її 

авторка- Петренко Катерина Миколаївна заслуговує на присудження 

наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02

-  політичні інститути та процеси.

Офіційний опонент: 

доктор політичних наук, професор, 

головний науковий співробітник 

сектору громадянського суспільства 

відділу розвитку політичної системи

Національного інституту стратегічних досліджень /  г О.А. Корцієвський

9 вересня 2016 р.

// *

Підпис засвідчую:

доктор економічних наук, професор,

член-кореспондент НАН України,
1 5 s '  fiw W  u 1-МПерший заступник директора 

Національного інституту стратегічних досліджень
•tfto l/vyty

О.С. Власюк

12 вересня 2016 р. ь хш .№ А 3 (5 ~° м а *  
Від ‘ :Г 6  ‘ 7 ^

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка
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В І Д Г У К
офіційного опонента офіційного опонента *

на дисертацію Петренко Катерини Миколаївни 
«Взаємодія громадянських об’єднань та держави в Україні 

(інституційний аспект)», 
подану на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук 

за спеціальністю 23.00.02 -  політичні інститути та процеси

Роль громадянського суспільства у процесах державотворення не 

зменшується по мірі зміцнення демократичних інститутів, а навпаки зростає та 

висуває якісно нові вимоги як до органів державної влади, так і до своїх членів. В 

Україні саме завдяки активній позиції громадян та організацій громадянського
¥

суспільства двічі вдалося уникнути поступової деградації до авторитаризму, що є 

характерним для більшості країн пострадянського простору. Однак здобута в 2014 

році перемога вимагає приведення механізмів взаємодії держави та 

громадянського суспільства у відповідність до продемонстрованого високого 

рівня самоорганізації громадян та європейської практики у цій сфері. Розв’язання 

цих завдань й зумовлює актуальність дисертаційного дослідження К.М. Петренко.

Формулювання предмета та об’єкта дослідження, визначення мети та завдань 

відповідають паспорту наукової спеціальності. Методологічною основою 

дослідження стали системний, порівняльний, структурно-функціональний 

статистичний та формально-юридичний методи. Завдяки їх застосуванню автору 

вдалося виявити загальні закономірності процесу взаємодії держави та 

громадських об’єднань (ГО), встановити особливості їх взаємодії у різних країнах 

світу; проаналізувати процес їх інституціоналізації тощо.

Структура дисертації К.М. Петренко відповідає меті, завданням дослідження 

та дає змогу розкрити зміст теми. Автор, ретельно аналізуючи відносини між 

громадськими об’єднаннями та органами державної влади, використовує 

різноманітний дослідницький арсенал, який забезпечує обґрунтованість зроблених 

у роботі узагальнень.



У дисертації представлено розгорнутий аналіз понять, що використовуються 

у дослідженні, зокрема таких як «інститут», «інституціоналізація» (в тому числі 

такі її аспекти як правовий та політичний -  с. 11-12) «громадське об’єднання» (та 

різноманітні підходи до їх класифікації -  с. 22) тощо. На думку авторки, лише за 

умови відповідного оформлення правової та політичної інституціоналізації 

громадських об’єднань можна говорити про якісне функціонування останніх, як і 

громадянського суспільства загалом (с. 31). Якщо ж політична інституціоналізація 

відбувається швидше за правову, то це призводить до нормативного колапсу та 

перевищення повноважень владними органами стосовно громадян, адже останні 

не мають не лише правового регулювання, а й захисту.

Також детально проаналізовано три моделі взаємодії органів державної влади 

та органів місцевого самоврядування з громадянським суспільством та 

громадськістю в цілому залежно від типу політичного режиму (с. 34-40 ): модель 

владарювання і підпорядкування (тоталітаризм), перехідна (авторитаризм) та 

управлінська (демократія).

Дослідницька зрілість авторки проявилася в ході зіставлення підходів до 

класифікації моделей взаємодії громадських об’єднань та держави, 

запропонованих М. Гурицькою, А. Халецьким, JL Усаченко та експертами ОБСЄ, 

завдяки чому виділено їх сильні і слабкі сторони. На основі цього К.М. Петренко 

пропонує розглядати п’ять моделей взаємодії громадських об’єднань та держави: 

англосаксонську, корпоративну, скандинавську, середземноморську та 

східноєвропейську, які сформувалися під впливом історичних та національних 

особливостей розвитку (с. 65).

Застосувавши функціональний підхід та формально-юридичний метод, 

дисертантка ретельно проаналізувала законодавчу база країн, які віднесені до 

певної моделі, а саме Албанії, Бельгії, Болгарії, Великобританії, Естонії, Іспанії, 

Італії, Канади, Німеччини, Польщі, Словаччини, СІЛА, Угорщини, Франції, 

Швейцарії та інших. У дисертації розглянуто конституційно-правові основи
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інституціоналізації ГО в країнах-представницях визначних вище моделей 

(проаналізовано підходи до визначення та класифікації неурядових організацій; 

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 за порушення норм законодавства 

тощо).

Що стосується вітчизняного законодавства, то авторка робить висновок, що в 

Україні здійснено значну законотворчу роботу із забезпечення нормативно- 

правового становлення громадянського суспільства, закладено законодавчу 

основу, необхідну для його функціонування (с. 98).

У дисертації слушно зазначається, що 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 (с. 159).

Автор виділяє внутрішні (суб’єктивні) та зовнішні (об’єктивні) причини 

низького рівня інституціоналізації громадських об’єднань в Україні. До перших 

належать недоліки, притаманні самим громадським об’єднанням та представникам 

громадянського суспільства («грантоїдство»; патерналізм; корумпованість; низька 

політична культура населення; популізм тощо). До других -  процеси в суспільстві 

та державі, які опосередковано або прямо випливають на їх діяльність (низька 

активність виконавчих органів у наданні підтримки; політичний абсентеїзм; 

корупція в державних установах; патерналізм з боку державних органів). 

Результатом цього, на думку дисертантки, є невідповідність правової та 

політичної інституціалізації, тобто розвитку законодавства та практики 

функціонування громадських інститутів, їх взаємодії з державою.



Представлене дисертаційне дослідження є переконливим результатом 

самостійного наукового пошуку автора, оригінальним з точки зору отриманих 

результатів, актуальності та практичної значущості. Наукова новизна 

дисертаційної роботи полягає у тому, що взаємодія між громадськими 

об’єднаннями та державою розглянута з точки зору її інституційного 

забезпечення, а також досліджено нормативний і регулятивний досвід України. 

Основні положення та висновки дисертації відображені у 10 публікаціях, з яких 6 

статей, опублікованих у наукових фахових виданнях України з політичних наук 

(п’ять статей) і зарубіжних виданнях (одна стаття). Результати дослідження 

пройшли апробацію на чотирьох всеукраїнських та міжнародних конференціях. 

Оформлення дисертації й автореферату здійснено з дотриманням відповідних 

вимог до такого роду робіт.

Практична значущість результатів роботи К.М. Петренко зумовлена 

можливістю їх використання для розв’язання проблем функціонування 

громадянського суспільства в Україні та удосконалення нормативно-правової 

бази, державної політики у цій сфері.

Аналіз змісту автореферату та дисертації підтверджує ідентичність структури 

та логіки викладання матеріалу. Зміст автореферату повністю відображає основні 

положення та висновки, що містить дисертаційне дослідження.

Не ставлячи під сумнів наукову та практичну значимість основних положень 

дисертаційного дослідження, вважаємо за потрібне звернути увагу автора на певні 

дискусійні моменти в роботі.

По-перше, у дисертаційному дослідженні виділено кілька моделей взаємодії 

громадянських об’єднань з державою і Україну віднесено до східноєвропейської 

моделі. З методологічної точки зору належність до певної моделі зумовлюється не 

лише однаковим набором вихідних умов, а й схожістю подальших траєкторій 

розвитку та можливістю спрогнозувати майбутні сценарії розгортання подій. 

Однак, як свідчать показники Індексу сталості неурядових організацій, підстав для
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віднесення групи країн Східно-Центральної Європи до однієї певної моделі у 

контексті інституційного аспекту, обраного для дослідження, немає. Так, авторами 

Індексу констатується погіршення законодавчого забезпечення діяльності 

організацій громадянського суспільства у Польщі та Чехії, починаючи з 2002-2004 

років, яке змінюється незначним покращенням з 2008-2010 років. Більш-менш 

стабільною залишається ситуація в Румунії (з 2005 року). Поступове погіршення 

законодавчого регулювання має місце у Словаччині (з 2006 року) і Болгарії (з 2010 

року)і. Стабільне покращення у цій сфері демонструють лише Латвія та Словенія 

(з 2007 року). Особливо складна ситуація з Угорщиною, яка у середині 1990-х 

років вважалася піонером демократичних перетворень у регіоні, але з 2001 року 

фіксується поступова деградація правового середовища, в якому функціонують 

організації громадянського суспільства, і його різке погіршення починаючи з 2012 

року. Зараз цей показник становить 3,1, який є досить близьким до оцінки України 

-3 ,4  бали. Отже, чи можна виділити тенденції розвитку, характерні для країн цієї 

групи і спрогнозувати ситуацію із становленням громадянського суспільства в 

Україні?

По-друге, у дисертації зазначено негативні явища, породжені надмірною 

залежністю громадянських об’єднань від донорів: чи то міжнародних організацій, 

чи органів державної влади, що набуває форми «грантоїдства» або ж 

кон’юнктурних відносин з представниками виконавчої влади. Однак не ставиться 

під сумнів необхідність правової інституціоналізації взаємодії громадянського 

суспільства та держави. Але візьмемо, наприклад, одну з найвідоміших 

волонтерських організацій з надання допомоги українським військовим в зоні 

АТО -  «Народний проект». Організація, не зареєстрована у Мін’юсті, збирає 

пожертви через різні системи безготівкових переказів та приймає речову 

допомогу, її звітність відкрита й доступна он-лайн. Збір коштів здійснюється через 

Миколаївський обласний благодійний фонд «Регіональний фонд Благочестя», 

зареєстрований у 2008 році. Його засновник у жовтні 2014 року був призначений
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головою Ради волонтерів при Міністерстві оборони України. З іншого боку, 

Угорщина є хорошим прикладом того, як надмірне регулювання діяльності 

громадських об’єднань, зокрема після внесення поправок до Цивільного кодексу, 

змушує дрібні організації припиняти своє існування. Іншими словами, як можна 

визначити оптимальний ступінь правової інституціоналізації організацій 

громадянського суспільства, особливо у тому, де «активно відбуваються процеси 

горизонтального структурування» (с. 166)?

По-третє, у дисертації консультації як один з рівнів взаємодії влади і 

громадськості згадується на с. 39-49 та зазначається їх використання у практиці 

зарубіжних країн. Сьогодні триває робота над законопроектом «Про публічні 

консультації», який визначає порядок проведення публічних консультацій під час 

підготовки проектів нормативно-правових актів, документів державної і 

регіональної політики та з питань місцевого значення суб’єктами владних 

повноважень з метою врахування громадської думки для збалансування публічних 

та приватних інтересів. Хотілося б дізнатися думку дисертантки щодо 

відповідності його положень зарубіжній практиці та принципам, викладеним у 

Білій книзі з європейського урядування (2001), що заклала сучасні основи 

взаємодії між громадянами та владними структурами Євросоюзу.

По-четверте, дисертантка досить вузько тлумачить поняття громадських 

об’єднань як утворень, що захищають і/або представляють насамперед політичні 

права і свободи громадян, стверджуючи, що «інституціоналізація громадських 

об’єднань не відбувається у тоталітарних державах через відсутність правової бази 

та заборону або утиски практичної діяльності (с. 55). Водночас за часів СРСР 

досить потужним був профспілковий рух, були створені умови для 

функціонування різноманітних спортивних клубів, значна частина громадян 

регулярно сплачувала членські внески товариству Червоного Хреста і Червоного 

півмісяця СРСР, велику членську базу мало Добровільне товариство сприяння



армії авіації і флоту тощо. Тому у тексті дисертації варто було б дати чіткіше 

визначення поняття «громадські об’єднання».

Зазначимо, що висловлені зауваження не впливають на загальну високу 

оцінку дисертації. Вони не мають принципового характеру і не впливають на 

ступінь обґрунтування дисертаційних висновків.

Дисертаційне дослідження «Взаємодія громадських об’єднань та держави в 

Україні (інституційний аспект)» є завершеним, самостійним дослідженням, яке 

відповідає вимогам, що висуваються до кандидатських дисертацій (зокрема п. 10, 

12, 13 «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання 

старшого наукового співробітника», затвердженого Постановою Кабінету 

Міністрів України № 567 від 24 липня 2013 p.), а його авторка -  Петренко 

Катерина Миколаївна -  заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата 

політичних наук за спеціальністю 23.00.02 -  політичні інститути та процеси.

Офіційний опонент -

кандидат політичних наук, 

старший науковий співробітник 

Інституту держави і права 

ім. В.М. Корецького Гт * ”  жт О. М. Стойко



Відгук

додаткового офіційного опонента, 

доктора політичних наук, 

професора Латигіної Наталії Анатоліївни 

на дисертацію Петренко Катерини Миколаївни 

«Взаємодія громадських об’єднань та держави в Україні 

(інституційний аспект)», 

подану на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук 

за спеціальністю 23.00.02 -  політичні інститути та процеси

Свого часу відомий французький філософ Жан Жак Руссо зазначив: 

«Лише сильна держава забезпечує свободу своїм громадянам». Зрозуміло, що 

кожна історична епоха вносила свої корективи у зміст понять «сильна держава» 

і «свобода», але незаперечним залишається тісний взаємозв’язок між державою 

як головним політичним інститутом та її громадянами як об’єктами і су б’ 

єктами діяльності держави, і зокрема, її політичної діяльності. Політична 

діяльність держави здійснюється різноманітними політичними акторами, серед 

яких важливе місце займають громадські об’єднання. Це такий, дещо 

парадоксальний феномен, оскільки громадські об’єднання не є політичними за 

своєю суттю, тобто не мають на меті отримати державну владу, проте, 

залишаючись опосередкованим суб’єктом політичного процесу, вони 

утворюють самостійний політичний інститут. В цьому контексті дослідження 

взаємодії громадських об’єднань та держави як двох політичних інститутів 

крізь призму інституційного аспекту, якому присвячена дисертаційна робота 

Петренко Катерини Миколаївни, безумовно, є необхідним, цікавим та 

актуальним.

Важливість і актуальність даного дослідження підсилюється і тим, що у 

XXI столітті, в епоху інформаційного суспільства та глобалізації світового

р  діловодства та архіву 
Київського національного університету 

імені Тйраоа Шевченка ____ ______.................................



простору виникають нові механізми впливу суспільства на процеси формування 

та ухвалення політичних рішень. І одним з таких механізмів, як результат 

розширення суспільного запиту на участь в управлінських процесах є певний 

інституційний вплив громадських об’єднань, який потребує ґрунтовного 

аналізу.

Потрібно наголосити і на тому, що в сучасному українському суспільстві 

в останні роки активізувалися нові суб’єкти політики та елементи 

громадянського суспільства. Однак кількісний показник наявності цих 

суб’єктів значною мірою перевищує якісний показник. Але саме якісні 

показники відображають реальне значення громадянського суспільства, тобто 

його інституційну спроможність. І оскільки цьому аспекту почали приділяти 

увагу лише нещодавно, це також робить досить актуальним тему кандидатської 

дисертації Петренко К.М.

Дисертаційне дослідження Петренко К.М. виконане 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».

Об’єктом дослідження є взаємодія громадських об’єднань та держави, а 

його предметом -  інституційний аспект взаємодії громадських об’єднань та 

держави в Україні. На нашу думку, ці структурні елементи дисертації визначені 

доволі вдало.

Звертає на себе увагу добре продумана мета і задачі дослідження. Метою 

роботи є визначення інституційного аспекту взаємодії громадських об’єднань 

та держави в Україні. Реалізація поставленої мети була досягнута завдяки 

вирішенню 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 су б’ єктивні 

фактори політичної інституціоналізації громадських об’єднань в Україні.

Не викликає заперечень технологія побудови дослідницької стратегії та 

теоретична база дисертаційної роботи. Структура дисертації К.М. Петренко є 

цілісною та логічною, виокремлені розділи дозволяють раціонально висвітлити 

хід наукового дослідження та отримані результати, які послідовно 

відображають головні аспекти досліджуваної проблематики.

Як засвідчує зміст дисертаційного дослідження Петренко К.М., 

автореферату та основних публікацій наукова новизна отриманих результатів є 

переконливою і доведеною.

Особливо необхідно відзначити, що Петренко К.М. запропонувала 

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.

К.М. Петренко комплексно дослідила інституційні аспекти взаємодії 

держави та громадських об’єднань в Україні, обґрунтувала належність України 

до східноєвропейської моделі взаємодії громадських об’єднань та держави, а 

також довела, 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 Центральної та Східної 

Європи, має більш дозвільний характер, ніж в країнах ліберальної та 

корпоративної моделей.

Дисертантка обґрунтувала авторське бачення особливостей інституційної 

спроможності громадських об’єднань в Україні на основі аналізу емпіричних 

даних, статистичної та офіційної інформації, міжнародних рейтингів. 

К.М. Петренко доводить, що, незважаючи на вдосконалення нормативно- 

правової бази в Україні, досить повільно відбувається забезпечення системної 

та результативної співпраці органів державної влади із громадськими 

інститутами.

Незаперечним плюсом роботи Петренко К.М. є об’єктивна оцінка 

сучасного рівня інституціоналізації громадських об’єднань в Україні та 

виокремлення чинників, що перешкоджають швидкій інституціоналізації 

громадських об’єднань в Україні -  суб’єктивних та об’єктивних.

Авторка дисертації запропонувала 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; 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, популяризацію громадських ЗМІ та ін.

У першому розділі дисертаційної роботи (с. 11-59) здобувачка аналізує 

теоретичні засади дослідження взаємодії громадських об’єднань та держави.

Можна цілком погодитись з твердженням Петренко К.М. про те, що з



-  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 (с. 36-37).

Важко не погодитися з тим, що існують певні загальні правила взаємодії 

інститутів громадянського суспільства та влади:

1. Ініціатива та бажання здійснити зміни.

2. Відданість справі.

3. Знання методів участі громадськості.

4. Обізнаність/Освіта.

5. Співпраця з місцевою владою.

6. Кожна із зацікавлених сторон має досягти успіху.

7. Планування та впровадження.

8. Прозорість.

9. Гнучкість.

10. Залучення експертів (с. 47-48).

У другому розділі дисертаційного дослідження (с. 60-111.) К.М. Петренко 

характеризує особливості взаємодії громадських об’єднань та держави в 

контексті зарубіжного досвіду та України.

Слушною є думка дисертантки про те, що 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 (с. 60).

Не викликає заперечень і те, що 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 громадських організацій: 

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. У 

деяких країнах фонди можуть створюватися в приватних інтересах, хоча 

частіше вони повинні слугувати інтересам суспільства (с. 72).

На думку Петренко К.М., 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 (с. 100).

Третій розділ дисертації К.М. Петренко (с. 112-161) присвячено 

інституційній спроможності громадських об’єднань в Україні.

Безперечно, серйозним недоліком у розвитку громадянського суспільства 

в Україні є недостатнє використання потенційних можливостей сприяння 

громадській 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, -  констатує К.М. Петренко (с. 120-121).

Дисертантка має рацію в тому, що для того, щоб уникнути силового 

протистояння із суспільством, держава має спрямувати зусилля в напрямку 

налагодження цивілізованого, системного і змістовного діалогу з населенням

К.М. Петренко зауважує, що незважаючи на активний країни та 

впровадження механізмів впливу громадськості на формування стратегії 

державного розвитку (с. 133).

Можна погодитись з дослідницею і в тому, що 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 (с. 143).розвиток нормативно-правової бази 

для інституціоналізації громадських об’єднань в Україні, органи державної 

влади досить повільно набувають здатності забезпечити системну та 

результативну взаємодію їх із громадськістю (с. 152).

Слушною є думка К.М. Петренко про те, що 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 (с. 157).

Вважаємо за необхідне звернути увагу на апробацію результатів 

дисертаційного дослідження Петренко К.М. Відповідний перелік наукових 

заходів, у яких брала участь дисертантка, свідчить про те, що сутнісні 

результати дослідження достатньою мірою оприлюднені.

Разом з тим, хотілося б висловити певні міркування з приводу спірних, 

дискусійних моментів дисертації Петренко К.М. та змалювати деякі зауваження 

і побажання.



По-перше, на нашу думку, у вступі до дисертації, характеризуючи методи 

дослідження (с. 6) дисертантка зробила це занадто коротко. Власне кажучи, 

методологія дослідницької роботи має дуже велике значення, оскільки саме від 

її застосування залежить досягнення кінцевого результату, виконання 

поставлених завдань. Тому цілком природно було б розширити певною мірою 

описання основних методів та підходів, використаних у даному дослідженні.

По-друге, у першому розділі дисертаційного дослідження (с. 11-59) 

Петренко К.М. вводить різноманітні дефініції, які є необхідними для виконання 

дослідницьких завдань, зокрема «інститут» (с. 15-16), «політичний інститут» 

(с. 17), «громадянське суспільство» (с. 18-19), «громадські об’єднання» (с. 20- 

22) і т.ін. Проте, жодним чином не згадує про визначення держави. Адже 

держава -  це базовий інститут політичної системи та політичної організації 

суспільства, створюваний для забезпечення життєдіяльності суспільства в 

цілому і здійснення політичної влади домінуючою частиною населення в 

соціально неоднорідному суспільстві з метою збереження його цілісності, 

безпечного існування, задоволення загальносоціальних потреб. Це лише одне з 

визначень держави, авторами якого є В.П. Горбатенко та С.Г. Рябов. І інші 

приклади визначень держави також існують. Тому, на нашу думку, враховуючи 

тему дисертаційного дослідження, його об’єкт і предмет, безумовно, поняття 

«держава» є ключовим для розкриття сутнісного змісту даної дисертаційної 

роботи, а через це необхідно було б хоча б коротко охарактеризувати існуючі в 

політичній науці визначення держави. Це було б корисним і покращило би 

якість наукового дослідження.

По-третє, і це доречі також стосується певної дефініції, ми вважаємо, що 

справедливо було б, на наш погляд, до низки категорій, якими керується 

авторка дисертаційної роботи (с. 19-24,74,76,100-101 і т.ін) включити поняття 

«групи інтересів», а саме добровільні об’єднання людей, створені для 

вираження і задоволення їхніх інтересів у відносинах з різними політичними 

інститутами, насамперед із державою. Тому що найчастіше в політичній науці



при аналізі інституціоналізованих форм політики поняття «групи інтересів» 

використовується для позначення добровільних об’єднань людей у їх стосунках

із владою і співвідноситься з поняттям «громадські організації». Через це 

цікаво було б побачити в роботі Петренко К.М. не тільки визначення груп 

інтересів, а й механізм кореляції їх із громадськими організаціями та 

об’єднаннями.

І, нарешті, по-четверте, розглядаючи у другому розділі (с.60-112) 

зарубіжний досвід взаємодії громадських об’єднань та органів державної влади, 

дисертантка спирається на 5 основних моделей такої взаємодії, а саме: 

англосаксонську (с. 65), корпоративну (с. 65-66), скандинавську (с. 66-67), 

середземноморську (с. 66) та східноєвропейську (с. 67-68). Тобто достатньо 

широко аналізує взаємодію громадських об’єднань та держави майже в усьому 

світовому політичному континуумі . Але з цього конгломерату випадають 

країни ісламського спрямування, адже в них також існують громадські 

об’єднання, які взаємодіють з державою. І було б доречним, на нашу думку, 

визначити модель взаємодії громадських організацій з органами державної 

влади, зокрема в ісламських країнах. Це, безумовно, підвищило би наукову вагу 

дисертаційного дослідження.

Проте, необхідно зазначити, що вищенаведені зауваження загалом не 

впливають на сутність і результати виконаного Петренко К.М. дисертаційного 

дослідження та не зменшують його наукової цінності. Дисертанткою 

поставлено і розв’язано важливу наукову задачу, яка полягає у розробленні 

методологічної основи для визначення інституційного аспекту взаємодії 

громадських об’єднань та держави в Україні.

Зміст автореферату є ідентичним щодо основних положень дисертації.

Дисертація Петренко Катерини Миколаївни «Взаємодія громадських 

об’єднань та держави в Україні ( інституційний аспект)» являє собою 

самостійне завершене дослідження, виконане на значній джерельній і сучасній 

теоретичній основі, із дотриманням принципів наукової методології, повністю



відповідає вимогам «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння 

вченого звання старшого наукового співробітника», затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567, а її авторка -  Петренко 

Катерина Миколаївна -  заслуговує на присудження їй ступеня кандидата 

політичних наук, за спеціальністю 23.00.02 -  політичні інститути та процеси.

Додатковий офіційний опонент, 

доктор політичних наук, професор, 

завідувач кафедри філософських

торговельно-економічного універ

та соціальних наук 

Київського національного

-  З асвідчую
ачальник відділу кадр і


