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Визначена неспроможність твердження про те, що державно-політичне управління є 
винятковою сферою діяльності урядових інститутів. Зазначено, що громадські 
об’єднання  виступають на соціально - політичній арені як опосередкований суб'єкт владо 
здійснення, що впливає на процес ініціювання, розробки і реалізації державної політики, 
трансформуючи, таким чином, сферу державної монополії в область публічного 
управління. 
Зазначено, що українське законодавство не закріплює міжнародного – визнається термін 
неурядова організація, вводячи три дефініції: «громадські об'єднання», «неприбуткові 
організації» і «благодійні організації», не впорядковані по відношенню один до одного, не 
адаптовані до норм міжнародного законодавства і тому не здатні послужити основою 
для систематизації українських організацій третього сектору. Згідно з міжнародною 
класифікацією ООН, до переліку неурядових організацій, з одного боку, не входять 
суспільно - політичні рухи, а тим більше, партії, а з іншого - профспілки, споживчі 
кооперативи. Разом з тим, практика показує, що будь-яка неурядова організація все ж 
впливає на владу опосередковано. 
Запропоновано авторське визначення громадського об’єднання  - інститути 
громадянського суспільства, які беруть участь у політичному житті країни, створені з 
ініціативи громадян для вираження їх позиції і задоволення нематеріальних потреб, 
засновані на принципах спільності інтересів, добровільності, самоорганізації, 
саморегулювання, не переслідують витяг економічного прибутку в якості основної мети 
діяльності. 
 
The failure to state that state and political governance is an exclusive field of activity of 
government institutions is determined. It is noted that public associations act in the socio - 
political arena as an indirect entity of authority exercising that affects the process of initiation, 
development and implementation of state policy, thus transforming the scope of state monopoly 
into the field of public administration. 
It is noted that Ukrainian legislation does not establish an international one - the term is 
recognized as a non-governmental organization, introducing three definitions: "public 
associations", "non-profit organizations" and "charitable organizations", not arranged in 



relation to each other, not adapted to the norms of international legislation and therefore they 
can not serve as the basis for systematization of Ukrainian organizations of the third sector. 
According to the international classification of the UN, the list of non-governmental 
organizations, on the one hand, does not include socio-political movements, and, moreover, 
parties, on the other hand, trade unions, consumer cooperatives. At the same time, practice 
shows that any non-governmental organization still influences power indirectly. 
The author's definition of a public association - civil society institutions that participate in the 
political life of the country - is created on the initiative of citizens for expressing their position 
and satisfying intangible needs, based on the principles of commonality of interests, 
voluntariness, self-organization, self-regulation, and not pursuing the extraction of economic 
profits. as the main purpose of the activity. 
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Вступ.  
Громадські об’єднання - це відносно новий феномен, що з'явився в соціально-політичної системі 

США і європейських країн лише в 50-х рр. минулого століття, а пізніше - в т.зв. незахідних демократіях. Їх 
швидкий розвиток стало наслідком ряду соціально-політичних чинників: 

• випереджальне зростання запитів особистості в порівнянні з можливостями їх адекватного 
задоволення, пропонованими державною системою. Дійсно, одним з основних показників демократичного 
розвитку держави є здатність приймати зміни, тобто адекватно реагувати на запити суспільства. А запити ці 
ростуть в геометричній прогресії. Інформаційна революція останніх двох десятиліть призвела до збільшення 
в середньому класі числа людей, не задоволених існуючими можливостями самовираження в економічній і 
політичній сферах; 

• глобальна криза двох провідних концепцій ХХ ст. - соціалізму і держави загального благоденства - 
стимулював пошук нового "агента розвитку". Так, за останні 20 років практично у всіх частинах світу сталося 
"Криза держави", що знайшла відображення в серйозних претензіях до традиційної державній системи 
соціального захисту в розвинених країнах Півночі; в невисоку ефективність економічного розвитку, а також 
координується державою в країнах Півдня що розвиваються; в крах соціалістичного експерименту, який 
проводився в країнах Центральної та Східної Європи; в зростаючій стурбованості у зв'язку з погіршенням 
стану навколишнього середовища що виникає всюди у зв'язку з цим загрозою здоров'я та безпеці людини. 

Таким чином, сьогодні стала зрозуміла неспроможність твердження про те, що державно-політичне 
управління є винятковою сферою діяльності урядових інститутів. Громадські об’єднання  виступають на 
соціально - політичній арені як опосередкований суб'єкт владо здійснення, що впливає на процес ініціювання, 
розробки і реалізації державної політики, трансформуючи, таким чином, сферу державної монополії в 
область публічного управління.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми взаємодії органів влади з громадськістю в системі державного управління розглядають 

учені А. Богданов,  В. Водолазький, А. Грицанова, І. Макарова та ін.  
Постановка задачі.  
Метою статті є формування принципів розвитку громадськості в демократичній, правовій, 

соціальній державі та її взаємодія із системою державного управління.  
Результати. 
Розчарування в можливостях держави і ринку забезпечити повноцінність людського життя і, 

одночасно, успіхи соціальних рухів призвели до того, що увага і надії багатьох сфокусувалася на громадських 
об’єднаннях  - самоорганізуючих інститутах громадянського суспільства. 

Незважаючи на те, що даний феномен став іманентно властивою частиною сучасних демократій, 
системного теоретичного обґрунтування він поки не отримав. 

Оскільки  громадські об’єднання  виникли з громадського руху, перший науковий підхід до їх 
осмислення склався в рамках соціології, розділ якої - соціологія громадських рухів - вивчає до 
інституціональну природу громадських об'єднань: соціально - психологічні мотиви, причини і стимули 
об'єднання індивідів, стереотипи колективної поведінки. 

Виникнувши як соціальне явище, у міру інституційного оформлення  громадські об’єднання  
набувають все більшої значущості в політиці (якщо трактувати останню широко, як «мистецтво жити 



разом»). Відповідно такі питання, як визначення статусу неприбуткових організацій, виявлення їх ролі і 
функцій в політичній системі повинні стати об'єктом вивчення політичної науки. Однак, такого системного 
політологічного осмислення феномену  громадських об’єднань  в Україні, як уже зазначалося, не отримало, 
хоча все зростаючий обсяг публіцистичної літератури з даної тематики свідчить про непідробний інтерес 
політологів до даного явища. У західній політології дефініції, статус, роль, місце і функції  громадських 
об’єднань чітко регламентовані, але інтерпретація цього матеріалу у вітчизняній науці викликає масу 
складнощів, пов'язаних зі специфікою генезису даного феномена в Україні та його сприйняття дослідниками. 

Так, якщо на Заході  громадські об’єднання  були засновані на ініціативи громадян «знизу», як 
результат демократичних завоювань громадськості і тому позиціонуються як суспільно - державні інститути, 
то в Україні, з огляду на історію, так склалося, що держава домінує над суспільством, велика частина цих 
організацій знаходиться на переході від державних відносин до громадських, ініційовані владою. Разом з тим, 
дисидентський рух 60 - 80-х рр. минулого століття в нашій країні додало негативу по відношенню до 
державної влади забарвлення процесу громадської самоорганізації. Не випадково тому першими перекладами 
англомовного терміна «nongovernment organizations» стали кліше «неформальні» або «недержавні», а іноді і 
як «антидержавні». 

Намагаючись усунути термінологічну еклектику щодо визначення об'єкта дослідження, обдумаємо 
західні і вітчизняні дефініції, а потім обґрунтуємо власне бачення  громадських об’єднань  як соціально-
політичного інституту громадянського суспільства. 

Еталоном політологічного осмислення  громадського об’єднання  можна вважати міжнародне 
визнання терміну «неурядові організації» (далі: НУО) - структури третього сектора, сфера і напрямок 
діяльності яких обмежена соціальними параметрами [3, С. 318]. 

Розкриваючи першу частину дефініції, пояснимо, що таке «третій сектор». Згідно щодо загально 
прийнятим в науково - публіцистичному співтоваристві уявленням, життя суспільства ділиться на три 
сектори: функціонування держави та її структур, бізнес-комерційна діяльність інститутів громадянського 
суспільства і сфера громадянської самодіяльності в різних, переважно неекономічних її проявах. Остання і є 
третій сектор, в рамках якого функціонують неурядові організації. На відміну від держави третій сектор не 
об'єднаний в єдине ціле, не має жорсткої ієрархії і не існує повністю на бюджетні кошти. На відміну від 
бізнесу третій сектор, як правило, взагалі не прагне до отримання прибутку, а якщо він і є, то витрачається 
на суспільно корисні справи, для яких і створені неурядові організації [1, С. 236]. 

У терміні «соціальні параметри» можна виділити два аспекти: 
1) сфера, відмінна від політичної (маючи на увазі в даному випадку, що політика - сфера суспільних 

відносин з приводу державної влади) і економічної (як сфери суспільних відносин з приводу матеріального 
виробництва, матеріального прибутку і його розподілу між учасниками). 

Згідно з міжнародною класифікацією ООН, до переліку неурядових організацій, з одного боку, не 
входять суспільно - політичні рухи, а тим більше, партії, а з іншого - профспілки, споживчі кооперативи. 
Разом з тим, практика показує, що будь-яка неурядова організація все ж впливає на владу опосередковано. 
Важливо, щоб боротьба за владу не ставала основною метою діяльності неурядової організації, і вона 
адекватно виражала інтереси своєї соціальної групи (груп). 

2) Спрямованість суб'єктів на рішення громадських проблем, причому значущих як для однієї 
соціальної групи, так і для декількох груп / всього суспільства. У зв'язку з цим під категорію неурядових 
організацій не підпадають структури, орієнтовані на організацію дозвілля (наприклад, спортивні клуби та 
товариства, які об'єднують людей, що мають однакові хобі). 

Слід підкреслити принципова відмінність неурядових організації від громадських (civil, public) 
організацій, які орієнтовані на захист виключно внутрішньо групових соціальних інтересів, а також від 
благодійних (charity) організацій, які займаються реалізацією цільових програм з надання допомоги тим чи 
іншим людям [4, C. 12]. І громадські, і благодійні організації входять в клас неурядових організацій як 
окремі види. 

До неурядових організацій відносяться також «граї - руті» (Grassroots) організації  - структури 
третього сектора, орієнтовані на підтримку і розвиток місцевих ініціатив суспільства з переважною опорою 
на власні сили, а також добровольчі (voluntary) організації, що мають в своєму складі велику кількість 
волонтерів, безоплатно здійснюють суспільно - корисну діяльність. 

Українське законодавство не закріплює міжнародного – визнається термін неурядова організація, 
вводячи три дефініції: «громадські об'єднання», «неприбуткові організації» і «благодійні організації», не 
впорядковані по відношенню один до одного, не адаптовані до норм міжнародного законодавства і тому не 
здатні послужити основою для систематизації українських організацій третього сектору. 

Так, громадські об'єднання, які визначаються як добровільні, самокеровані, некомерційні 
формування, створені з ініціативи громадян на основі спільності інтересів для реалізації загальних цілей. У 
той же час, як за міжнародною класифікацією, так і за українським законодавством вони визнані лише 
частиною, організаційно - правовою формою неурядових організацій. 

Нерідко зустрічається у вітчизняній літературі вживання терміна «громадська організація» для 
позначення всього спектра українських неурядових організацій  взагалі юридично неправомірно, оскільки, 
згідно з чинним національним законодавством, громадська організація є лише однією з організаційно - 
правових форм громадських об’єднань. 



До сих пір вживається в науковій і публіцистичній літературі термін «неформальні організації». З 
огляду на те, що статус  неурядових організацій в Україні легалізований, а також з-за негативних по 
відношенню до держави асоціацій, пов'язаних з використанням даного терміна, його доцільно виключити. 

Найбільш близькою до неурядових організацій за смисловим значенням є дефініція «неприбуткові 
організації» - які мають одержання прибутку як основної мети діяльності і не розподіляють отриманий 
прибуток між учасниками (тобто належать до третього сектору), а також створені в цілях, спрямованих на 
досягнення громадських благ (в деякому роді, обмежені соціальними параметрами).  

В умовах і через термінологічної еклектичності української нормативно - правової бази багато 
вітчизняні дослідники громадянського суспільства використовують термін «неурядові неприбуткові 
організації», розуміючи під ним весь спектр українських громадських об’єднань. 

Звісно ж необхідно внести в офіційну юридичну термінологію дефініцію «неурядові організації», 
обґрунтовану нормами міжнародного права, а потім переглянути відповідно до цього класифікацію 
неурядових організацій. Зробити це потрібно послідовно на законодавчому рівні. 

Для позначення феномена українських неприбуткових неурядових організацій автор буде 
користуватися терміном «неурядові організації», оскільки саме він закріплений в національному 
законодавстві і, як уже зазначалося, в найбільшою мірою відповідає поняттю неурядових організацій. 

Узагальнюючи вищесказане і не претендуючи на повноту змісту, запропонуємо свою дефініцію 
неурядових неприбуткових організацій як політичного і соціально - економічного феномену. Громадські 
об’єднання  - інститути громадянського суспільства, які беруть участь у політичному житті країни, створені 
з ініціативи громадян для вираження їх позиції і задоволення нематеріальних потреб, засновані на 
принципах спільності інтересів, добровільності, самоорганізації, саморегулювання, не переслідують витяг 
економічного прибутку в якості основної мети діяльності. 

Необхідність статуювання громадського об’єднання  як політичного феномену обумовлена тим, що 
їх діяльність все частіше виходить за рамки соціальних параметрів. Особливо виражені ці зміни в країнах, де 
політичний режим трансформується до демократичного. Тут  громадські об’єднання  стають засобом і 
каналом політичної мобілізації суспільства і сприяють подоланню традицій авторитаризму / тоталітаризму. 
Своєю діяльністю  громадські об’єднання впливають на розвиток демократії, самостійно, незалежно від 
партій або профспілок мобілізуючи маси, сприяючи формуванню та зміцненню демократичних цінностей в 
суспільній свідомості. 

З одного боку, реалізація таких функцій робить  громадські об’єднання  помічниками влади, 
провідниками державної політики модернізації до периферії суспільства, її визнання з боку найчисленніших 
верств населення. 

З іншого боку відомо, що ліберально - демократичні режими в країнах, що розвиваються відрізняє 
надзвичайно хворобливе ставлення влади до будь-якої критики на свою адресу. Тому, якщо  громадські 
об’єднання  виходять з-під державного контролю, опонуючи влади, остання різко змінює своє лояльне 
ставлення до них на політику обмеження сфери політичної діяльності неурядових організацій, а іноді і 
зовсім забороняє  громадським об’єднанням брати участь в публічній політиці.  

Висновки. 
На нашу думку, розмежування діяльності партій і  громадських об’єднань  виправдано і необхідно, 

маючи на увазі їх різну політичну роль в організації влади. Разом з тим не слід, особливо в країнах, що 
розвиваються, перешкоджати активізації політичного потенціалу неурядових організацій. У цих державах 
громадські об’єднання як правило є єдиним інститутом політичної системи, що має широку соціальну базу і 
здатним консолідувати соціальний капітал, мобілізувати громадян на участь в політичному житті країни, 
стати школами демократії. З огляду на традиційно значну роль держави в житті суспільства, в цих країнах 
влада повинна створити оптимальні умови для максимально повної реалізації соціально - політичного 
потенціалу неурядових організацій. 

Об'єктивну основу громадським об’єднанням становить плюралістична структура соціуму, 
наявність в суспільстві різноспрямованих інтересів. 

Всі ці організації мають ряд схожих ознак: 
1. Інституціоналізація. Під цим, в першу чергу, розуміється не стільки факт реєстрації даної 

організації, скільки наявність статуту, деякою структури, більш-менш чітких цілей і рамок діяльності. 
2. Автономія від держави. Це, однак, не означає, що громадські об’єднання не можуть отримувати 

допомогу від держави або що офіційні особи не можуть входити до складу цих фракцій органів. Їх «не 
державність» полягає, скоріше, в тому, що вони не є структурною частиною державного апарату і не 
володіють урядовими повноваженнями. 

3. Некомерційний характер цілей і функціонування.  громадські об’єднання не можуть 
переслідувати в якості основної мети існування отримання комерційного прибутку і економічне збагачення 
своїх засновників, учасників та волонтерів. 

4. Саморегулювання власної діяльності. Для відповідності даним критерієм  громадські об’єднання  
повинні бути в значній мірі незалежні від влади і бізнесу і в них повинні існувати легітимні механізми 
внутрішнього управління. 

5. Високий ступінь самоорганізації, що позначає само впорядкування діяльності громадських 
об’єднань  без директивного втручання з боку держави і бізнесу, здатність громадських об’єднань  



підтримувати рівень своєї організації. 
6. Добровільний характер участі, тобто з деякою, іноді значною часткою участі волонтерів. 

Волонтерство як суспільне явище відрізняється двома сутнісними ознаками: 
1) волонтери повинні брати діяльну участь в діяльності організації або в її управлінні; 
2) участь волонтерів не може бути примусовим. 
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