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ВСТУП 

Розбудова України як демократичної правової держави актуа-
лізує обов’язковість розвитку і залучення до процесу публічного 
управління не лише органів державної влади, але широкого кола 
інституцій громадянського суспільства. Провідними представ-
никами інституцій громадськості у світі та в Україні визнаються 
громадські об’єднання різних організаційно-правових статусів та 
форм легалізації.

За даними наукових досліджень громадянське суспільство 
в Україні сьогодні представляють 74,5 тис. громадських органі-
зацій, 14,1 тис. благодійних організацій, 28,9 тис. профспілок, 
понад 20 тис. громадських об’єднань інших організаційно-пра-
вових форм. Аналіз їх напрямів діяльності та кола осіб, інтереси 
яких вони представляють, дозволяє визначити, що понад 70% 
інституціолізованих громадських об’єднань в Україні ставлять 
за мету вплив на державну політику, беруть участь у публічному 
управлінні у різних галузях.

Проведене дослідження констатує, що бере участь у публічно-
му управлінні окрема група громадських об’єднань, незалежно 
від обраної ними організаційно-правової форми. Їх єднає комп-
лекс напрямів та форм діяльності, які дозволяють ефективно 
сприяти удосконаленню законодавства та практики його реалі-
зації, захищати права людини, займатися формуванням та роз-
витком правової культури людей, проводити прикладні наукові 
дослідження та забезпечувати якісну правову освіту. Цю групу 
громадських об’єднань можна охопити категорією спрямова-
ності їх діяльності: недержавні організації юридичного спряму-
вання. Співставлення існуючих даних про діяльність непідпри-
ємницьких громадських організацій юридичного спрямування 
дозволило оцінити їх кількість в Україні у близько 100 тис. Така 
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значна кількість активних учасників публічного управління 
зумовлює необхідність широкопланового вивчення та удоско-
налення адміністративно-правових основ їх діяльності, участі 
у демократичному формуванні та реалізації державної політики, 
перегляду теоретичних та практичних засад організації їх діяль-
ності та взаємодії з інститутами держави.

Дослідження є особливо актуальним в умовах процесу євро-
інтеграції України, впровадження європейських правових і со-
ціальних цінностей, реформування публічного управління, коли 
відбувається пошук нових моделей взаємодії влади із інституція-
ми громадянського суспільства, удосконалюється інструментарій 
відкритого функціонування органів влади усіх рівнів, розширю-
ються правові можливості участі громадських об’єднань у форму-
ванні та реалізації державної політики.

Питання функціонування інституцій громадянського суспіль-
ства і взаємодії їх з державою були в останні роки одним із поши-
рених напрямів наукового пошуку в Україні.

Чимало наукових досліджень цього напряму було присвячено 
питанням правового обґрунтування концепції громадянського 
суспільства, його взаємозв’язків з державою, участі недержавних 
исуб’єктів у публічному управлінні (В. Б. Авер’янов, О. М. Бан-
дурка, О. О. Бабінова, М. В. Банчук, В. М. Бевзенко, А. І. Бер-
лач, Є. В. Бистрицький, Ю. П. Битяк, А. М. Білоус, С. Г. Братель, 
М. Ю. Віхляєв, А. М. Волощук, І. П. Голосніченко, С. К. Греча-
нюк, Є. В. Додін, А. П. Заєць, Р. А. Калюжний, С. О. Кириченко, 
І. Б. Коліушко, А. Ф. Колодій, Т. О. Коломоєць, В. К. Колпаков, 
С. Ф. Костантінов, В. І. Комарницький, А. Т. Комзюк, О. В. Кузь-
менко, М. В. Лациба, К. Б. Левченко, Д.М Лук’янець, Л. С. Ма-
мут, В. В. Медведчук, Р. С. Мельник, Н. С. Нижник, М. М. Но-
віков, В. Д. Новохацький, О. А. Мартиненко, В. І. Олефір, 
Р. А. Ромашов, Р. Романов, О. П. Рябченко, А. О. Селіванов, 
Г. Л. Сергієнко, О. В. Скрипнюк, Р. О. Стефанчук, С. Г. Стеценко, 
С. М. Тимченко, Ю. А. Тихомиров, Н. В. Філик, О. Я. Хуснутдінов, 
Р. А. Черноног, О. М. Шпакович та ін.).

Певна частина наукових досліджень мала на меті показа-
ти організаційно-правові аспекти створення і діяльності орга-
нізацій громадянського суспільства (Т. О. Бутирська, О. М. Ва-
щук, О. Ю. Вінніков, Є. Є. Додіна, Л. О. Ємець, Є. Ю. Захаров, 
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Н. П. Ковалішина, О. О. Кожушко С. В. Колосок, В. М. Кравчук, 
Т. О. Мацелик, М. В. Менджул, В. І. Надрага, В. Ю. Нікіфоров, 
В. І. Пащенко, В. П. Тимощук, Н. А. Циганчук, В. О. Чепурнов та 
ін.), чимало авторів (П. В. Вербицька, А. П. Гетьман, А. Глухов-
ський, О. Калашник, В. В. Кашевський, М. А. Лінник, Л. І. Лой-
ко, О. М. Музичук, Н. П. Онищенко, С. В. Черкасова І. Т. Темех, 
І. С. Яковець та ін.) головним чином характеризували окремі на-
прями діяльності недержавних організацій юридичного спряму-
вання (права людини, протидія насильству, гендерна рівність, 
тощо). Діяльність юридичних клінік як особливого виду інсти-
туцій громадянського суспільства досліджували І. С. Андрєєчев, 
Л. А. Воскобитова, Т. З. Гарасимів, А. Б. Гутніков, І. В. Дмитри-
ченко, Є. Н. Доброхотова, Н. С. Дубчак, М. В. Дулеба, В. А. Єлов, 
В. В. Король, М. Т. Лоджук, Д. І. Мейєр, С. І. Молібог, М. Б. По-
ляков, В. В. Самолюк, В. В. Стаднік, Н. В. Сухицька, М. В. Удод, 
А. О. Філіп’єв та інші українські та іноземні автори.

Для розширення спектру поглядів щодо функціонуван-
ня недержавних організацій як суб’єктів публічного управлін-
ня були опрацьовані праці дослідників з різних країн Європи 
та світу, серед яких Ю. Алексейченко, Х. Апхайєр, Л. Бартелс, 
В. А. Беседина, Д. Вайнштейн, Д. Грін, Н. Д. Дроздов, М. Ломан, 
О. Б. Казаков, Дж. Кассел, К. Конч, І. Котлер, Дж. Кубік, Д. Ла 
Піана, С. Майкл, Дж. Мак-Махон, А. М. Мігранян, К. А. Міралієв, 
А. Мурді, О. Л. Омельченко, Д. Ондрушек, А. Помеон, Дж. Ріхтер, 
П. Романов, С. Семпсон, С. Салманіємі, А. Ю. Сунгуров, Е. Фа-
релл, Т. Хаммарберг, Дж. Хеммент, Ю. Юсуфбеков та ін.

У наведеному переліку проведених досліджень подекуди від-
значається той фактор, що не усі організації громадського секто-
ру ефективно діють, тим самим частково нівелюючи позитив для 
суспільства і держави від свого існування.

Авторська концепція полягає у тому, що, з одного боку, удо-
сконалення публічного управління, спрямованого на реаліза-
цію та захист інтересів суспільства та окремих осіб може бути 
здійснене за допомогою приналежності до числа суб’єктів ад-
міністративного права широкого кола недержавних інститу-
цій юридичного спрямування; з іншого — удосконалення основ 
функціонування непідприємницьких громадських організацій 
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та їх участі у публічному управлінні може відбутися завдяки ін-
струментарію адміністративного права як права управління.

Проведений аналіз практики діяльності організацій громад-
ського сектору юридичного спрямування дозволив зробити ви-
сновки, що чимало організаційних та управлінських питань їх 
функціонування маловідомі членам та керівництву цих органі-
зацій. Наявні наукові розробки у сфері організації та управління 
організацій громадського сектору піднімають питання правового 
регулювання діяльності організацій громадського сектору, фор-
мування управлінських відносин лише фрагментарно (напри-
клад, питання ресурсного забезпечення, зв’язків з державою, ви-
конання окремих напрямів діяльності). При цьому певна частина 
існуючих розробок названої галузі є перекладними, мінімально 
адаптованими до особливостей пострадянського простору, укра-
їнських реалій. Чимало авторів такої літератури або не є науков-
цями і у своїх працях висвітлюють суто практичні, відірвані від 
загально-концептуального контексту питання діяльності гро-
мадського руху; інші навпаки, через те, що не знають специфіки 
діяльності недержавних правозахисних інституцій, не можуть 
запропонувати для них конкретних форм впровадження резуль-
татів своїх наукових досліджень.

Відображенням такого стану наукових розробок щодо діяль-
ності організацій громадського сектору є законодавство України, 
якому притаманні несистематизованість і дублювання, недостат-
ня урегульованість одних питань і надмірна — інших. Так, на-
приклад, Закон України «Про громадські об’єднання», який є 
основним для діяльності таких організацій, не охоплює питання 
їх концептуальної єдності. Інші законодавчі акти («Про благодій-
ну діяльність і благодійні організації», «Про професійні спілки, 
їх права та гарантії діяльності», «Про молодіжні та дитячі гро-
мадські організації» тощо) фактично повторюють методологію 
і штучно розмежовують працюючі фактично на одні цілі органі-
зації. Ряд питань функціонування таких організацій до сьогодні 
вирішені неякісно, фрагментарно (питання соціального партнер-
ства громадськості та держави, надання адміністративних і соці-
альних послуг у недержавній діяльності, залучення і легалізації 
праці волонтерів тощо).
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Прикладом недостатньо якісного правового і організаційного 
урегулювання діяльності інституцій громадськості є стан розви-
тку юридичних клінік, що мають ознаки одночасно громадсько-
го об’єднання та навчального підрозділу вищого навчального 
закладу. Незважаючи на наявність певних елементів норматив-
ного урегулювання діяльності, розповсюдженості на українських 
теренах, поступової появи наукових розробок щодо їх діяльнос-
ті, єдиної організаційної моделі таких особливих утворень юри-
дичного спрямування в Україні не впроваджено. Дослідження 
практики кількох десятків юридичних клінік в Україні засвід-
чило недоліки у організаційних засадах їх функціонування, що 
не дозволяє повною мірою використовувати їх потенціал на ко-
ристь суспільству і державі.

Мета дослідження полягає у тому, щоб на основі аналізу зако-
нодавства та практики його реалізації, дослідження теорії, а та-
кож національної і зарубіжної практики діяльності комплексно 
розкрити сучасні науково-обґрунтовані положення адміністра-
тивно-правового регулювання, організації та управління непід-
приємницькими громадськими організаціями юридичного спря-
мування, їх участі у публічному управлінні, запропонувати 
шляхи удосконалення нормативних основ та практичної діяль-
ності.

Мета дослідження зумовила необхідність розв’язання таких 
науково-прикладних завдань:

• розкрити сутність теорії самоорганізованого громадян-
ського суспільства та його роль у публічному управлінні;

• шляхом дослідження історії становлення та розвитку гро-
мадської доброчинної діяльності визначити основні закономір-
ності функціонування сучасного українського громадянського 
суспільства;

• науково сформулювати понятійно-категоріальну основу 
діяльності недержавних організацій;

• проаналізувати міжнародний досвід функціонуван-
ня недержавних організацій юридичного спрямування з метою 
пошуку шляхів удосконалення національної практики;

• класифікувати українські недержавні організації з вио-
кремленням серед них таких, що мають юридичне спрямування;
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• опрацювати сучасне правове регулювання діяльності гро-
мадських об’єднань юридичного спрямування в Україні;

• дослідити практику взаємодії недержавних організацій 
юридичного спрямування з різними публічними інституціями;

• розкрити ключові інструменти діяльності правозахисних 
організацій як основної форми громадських об’єднань юридично-
го спрямування;

• охарактеризувати організаційно-правові аспекти діяль-
ності науково-експертних громадських об’єднань юридичного 
спрямування;

• виявити основні закономірності діяльності правопросвіт-
ницьких організацій у громадському рухові України;

• дати характеристику юридичної клініки як інституту 
громадянського суспільства і суб’єкта адміністративно-правових 
відносин;

• запропонувати систему адміністрування навчальних ком-
понентів юридичної клінічної освіти як сукупність елементів її 
впровадження у навчальний процес вищих навчальних закладів 
України;

• шляхом прикладного дослідження запропонувати комп-
лекс елементів управління якістю у діяльності персоналу юри-
дичних клінік.

Об’єктом дослідження були суспільні відносини щодо утво-
рення і функціонування недержавних організацій юридичного 
спрямування, їх участі у публічному управлінні.

Предметом дослідження були нормативно-правові основи ор-
ганізації недержавних організацій юридичного спрямування, 
досвід їх взаємодії з державними органами щодо формування та 
реалізації державної політики в Україні та світі.

Методологічну основу роботи складали загальнонаукові, філо-
софсько-світоглядні принципи і підходи, а також спеціально-на-
укові методи пізнання правових явищ, використання яких дозво-
лило отримати науково-обґрунтовані результати.

На основі положень діалектики досліджено еволюцію гро-
мадської доброчинної діяльності, особливості її моделей та осно-
вні тенденції розвитку в Україні, у інших країнах Європи та 
світу (підрозділи 1.1, 1.2, 1.4, 3.1, 4.1). Визначальними стали 
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принципи об’єктивності й обґрунтованості, історизму, всебіч-
ності та плюралізму, що сприяло розкриттю основних адміні-
стративно-правових аспектів діяльності громадських об’єднань 
юридичного спрямування як учасників відносин публічного 
управління, використанню методології, напрацьованої в ін-
ших галузях наукових знань (підрозділи 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 
3.1–3.3, 4.1–4.3).

Комплекс застосованих методів дослідження включав ряд за-
гальнонаукових методів пізнання — аналіз і синтез, індукцію, 
дедукцію, а також спеціально-наукові методи, а саме: 1) систем-
ний і структурно-функціональний методи були використані для 
з’ясування типів та форм діяльності недержавних організацій, 
дослідження напрямів, форм і методів їх участі у публічному 
управлінні (підрозділи 1.4, 2.1, 2.3, 3.1–3.3, 4.3); 2) компаратив-
ний метод — для порівняння організаційних і функціональних 
характеристик громадських об’єднань у різних країнах постра-
дянського простору, Європи та світу, досвіду їх участі у публічно-
му управлінні (підрозділи 1.1, 1.4, 2.3, 4.1); 4) формально-логіч-
ний, семантичний, гносеологічний та аксіологічний методи було 
застосовано для визначення поняттєво-категоріального апарату 
організацій громадського сектору (1.3), з’ясування змісту нор-
мативно-правового регулювання їх діяльності (2.2, 2.3.2, 2.3.3, 
3.1, 3.2, 4.1); 5) формально-догматичний метод став основою 
для дослідження концептуальних засад діяльності громадських 
об’єднань, їх взаємодії з державними інституціями з метою роз-
будови демократичної правової держави (підрозділи 1.1, 2.3.1); 
6) методи моделювання і прогнозування використовувалися з ме-
тою пошуку оптимальних моделей зовнішньо-управлінської ді-
яльності недержавних організацій (підрозділи 2.3, 4.2, 4.3), під-
бору оптимальних форм і методів впливу громадських об’єднань 
на формування і реалізацію державної політики (підрозділи 2.3, 
3.1–3.3, 4.1), визначення шляхів удосконалення законодавства 
України та практики його реалізації стосовно тематики дослі-
дження.

Діяльність недержавних організацій юридичного спря-
мування розглядалась у взаємозв’язку теорії і практики, що 
відповідає вимогам до сучасних комплексних та новітніх на-
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укових досліджень. Обґрунтування авторської концепції здій-
снювалось шляхом дослідження теоретичного і емпіричного 
матеріалу. Була опрацьована широка джерельна база щодо те-
орії та практики діяльності недержавних організацій в Україні 
та за кордоном. Окремої уваги було приділено участі цих інсти-
туцій у формуванні та реалізації державної політики, напря-
мам і формам діяльності недержавних організацій юридичного 
спрямування.

У дослідженні були використані соціологічні та статистичні 
методи. Емпіричною базою дослідження слугував п’ятнадцяти-
літній досвід співпраці автора дослідження із різноманітни-
ми недержавними організаціями різних організаційно-правових 
форм, що дозволило піддати аналізу їх форми і методи організа-
ції та діяльності; опрацювання офіційних і наукових статистич-
них даних; вивчення нормативно-правових актів за тематикою 
дослідження; дослідження 123 статутів та інших організаційних 
актів українських і зарубіжних недержавних організацій; прове-
дення ряду дослідницьких експериментів; дослідження резуль-
татів системи анкетних опитувань:

1. Анкетне опитування за тематикою дослідження пред-
ставників недержавних організацій України (2013–2014 роки). 
Було отримано відповіді 100 представників недержавних орга-
нізацій, які діють в Україні. За результатами опитування було 
уточнено авторські позиції щодо оцінки стану та шляхів удоско-
налення діяльності недержавних організацій юридичного спря-
мування.

2. Анкетне опитування щодо діяльності юридичних клінік 
України (2005 та 2013 роки). Отримано й опрацьовано заповне-
ні анкети від 25 керівників юридичних клінік, 130 студентів та 
154 осіб, які зверталися за правовою допомогою до юридичних 
клінік України. Опрацювання цих матеріалів дозволило сфор-
мулювати авторську позицію щодо основних адміністративно-
правових аспектів організації та діяльності юридичних клінік 
в Україні, скласти концепцію та реалізувати завдання дослі-
дження.

3. Анкетне опитування для реєстру юридичних клінік Укра-
їни (2013–2014 роки). Було отримано дані, що характеризують 
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статус та реальний стан розвитку юридичних клінік більш як 
60 вищих навчальних закладів України; сформовано та розміще-
но у відкритому доступі реєстр юридичних клінік України.

4. Анкетне опитування щодо навчальних компонентів юри-
дичної клінічної освіти (2009). Отримано заповнені анкети 
від 35 керівників юридичних клінік з України, Білорусі та 
Російської федерації. Опрацювання цих матеріалів дозволило 
скласти програму навчальної дисципліни «Юридична клінічна 
практика» та Програму проходження практики у юридичній 
клініці.
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ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ 
ТА ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ 
УЧАСТІ НЕДЕРЖАВНИХ 

ОРГАНІЗАЦІЙ 
У ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ 

1.1. Теорія самоорганізованого громадянського 
суспільства та його роль у публічному управлінні 

У науковий вжиток поняття «громадянське суспільство» 
увійшло в XVІІ столітті. Відділення держави від суспільства 
і перетворення цих категорій на відносно самостійні фено-
мени відбулося внаслідок буржуазних революцій. Суспільство, 
що звільнилося від тиранії держави й об’єднало окремих само-
стійних суб’єктів одержало назву громадянського. Відмітимо, 
що в німецькій мові це поняття має подвійне значення: і як гро-
мадянське суспільство в загальноприйнятому значенні, і як бур-
жуазне суспільство [1, с. 193–194].

В цивілізованому соціумі людина народжується у певному 
культурному середовищі і від перших років свого життя починає 
засвоювати норми і цінності свого середовища та формувати уяв-
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лення про життєві пріоритети. Тому більш адекватним виглядає 
уявлення про рівноправність та багатоканальний взаємозв’язок 
сфер людської життєдіяльності (економічної, духовної, політич-
ної, соціальної). Погодимось з А. Ф. Колодій [2, с. 68], що соці-
альна сфера не зводиться лише до розподілу благ та формування 
життєвих можливостей. Вона насамперед є сферою інституціолі-
зованого спілкування, створення стійких і тимчасових об’єднань 
на засадах солідарності та їх використання для індивідуального й 
колективного самовиразу й розвитку.

Отже, соціальна сфера у вимірі різних форм солідарної вза-
ємодії і є, сутнісно, тим структурним підрозділом суспільної сис-
теми, який, зазвичай, називають громадянським суспільством.

В XІХ та XX століттях під громадянським суспільством стали 
розуміти людське співтовариство; інші вбачали в ньому елемент 
політичної організації. Цікаво, що одні бачили в громадянсько-
му суспільстві джерело підтримки існуючого політичного ладу, 
а інші — осередок опозиції.

Так, в англосаксонському світі громадянське суспільство й 
держава звичайно вважалися взаємодоповнюючими, а не воро-
жими один одному силами, тому поняття «громадянське суспіль-
ство» і втратило там своє специфічне значення.

На противагу цьому у багатьох континентальних європей-
ських країнах громадянське суспільство розумілося як дже-
рело протистояння державі, оскільки там діяльність держави 
характеризувалася втручанням у приватні та корпоративні від-
носини громадян.

Представником першої з названих позицій є Р. Дарендорф. 
За його поглядами, громадянське суспільство — різнорідність 
поєднаних та переплетених між собою асоціацій, кожна з яких 
має власні основи існування, а найчастіше й власні історію й 
специфічні форми членства. На його думку, збереження свободи 
вирішення справ суспільного значення як структурної цінності 
можливо лише там, де держава є слабкою та обмежується вико-
нанням основних функцій [3].

Існуюча структура й принципи таких взаємовідносин держа-
ви та суспільства характеризуються надмірною регламентацією 
вільної діяльності особистості з боку держави (особливо в рин-
ковому просторі); розростанням правової системи як знаряддя 
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контролю активності громадян та, врешті, зникненням почуття 
індивідуальної відповідальності і традиційних ліберальних цін-
ностей, що становлять фундамент самоврядності [4, с. 42] 

Інша позиція в сучасних теоріях громадянського суспільства 
знайшла назву М-традиції. М-традиція була названа так на честь 
одного з її засновників Ш. Л. Монтеск’є і в її межах під громадян-
ським суспільством розуміється набір незалежних асоціацій гро-
мадян, які виступають посередниками відносин між індивідом 
та державою, у випадку потреби захищають волю індивіда від 
зазіхань влади. Також представником цієї традиції є А. Токвиль, 
автор фундаментальної праці «Демократія в Америці» [5], у якій 
значна увага приділяється добровільним асоціаціям громадян, 
які нерідко вступають у конфронтацію з державою та захищають 
від її впливу громадянські свободи.

Наведемо в розвиток названого твердження В. Острома, який 
розуміє під громадянським суспільством безліч самоврядних 
утворень, які прагнуть упорядкувати свої взаємини, не звертаю-
чись для цього до якої-небудь зовнішньої влади. Самоорганізова-
ні інститути перетворюються на самоврядні (федеральні) систе-
ми, при умові рівності прав їх членів та встановленого порядку 
діяльності, ключові повноваження їх керівних органів ефектив-
но розподілені на демократичних засадах [6, с. 255–257].

Починаючи з XVІІІ століття поняття громадянського суспіль-
ства в західній суспільно-політичній думці використовувалося 
як:

1) показник ступеню, стану цивілізованості суспільства;
2) наслідок процесу цивілізації;
3) політичний термін, що дозволяє протиставлення західного 

типу державного керування східному деспотизму;
4) категорія, що містить економічний підтекст, протистав-

ляє «цивілізацію» таким суспільствам, у яких не було приватної 
власності.

Взаємодія державної влади та суспільних інституцій в своїй 
основі містить міф про модель загального блага. При цьому ро-
зуміння загального блага в межах західної моделі держави істот-
но відрізняється від сприйняття її аналога в рамках незахідної 
моделі, до якої тяжіють останнім часом пострадянські країни, 
у тому числі й Україна.
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Розгляд проблем розвитку інститутів громадянського суспіль-
ства у адміністративно-правовому дослідженні нами розглядаєть-
ся як складова публічного управління суспільними відносинами. 
Додатковим поштовхом того, що саме державно-правова галузь 
має опікуватися участю в управлінні суспільними процесами 
інституцій суспільства, а не лише держави та приватних корпо-
рацій, зумовлюється тенденціями, які постають останнім часом 
у нашому та близьких до нього суспільствах, які коливаються 
у виборі моделі взаємин держави і суспільства, обираючи між так 
званими «західною» та «незахідною» моделями. Якщо перша з 
них заснована на пріоритетності інтересів громадянського сус-
пільства та індивідуальних прав, походить з історичного розви-
тку буржуазного суспільства, потреби якого держава обслуговує 
шляхом надання послуг, до друга модель має інші пріоритети.

«Незахідна» держава, інколи вона отримує назву «адміністра-
тивна держава», «держава керована» представляє собою суспіль-
ство, що управляється невеликою групою керівників: особливого 
класу, який формулює і реалізовує свої інтереси на основі досту-
пу чи власності на ресурси їх джерела виробництва [7, с. 16–18]. 
Значною частиною їх є державні керівники як бюрократична 
каста, що досить замкнена щодо включення до неї простих членів 
суспільства. Іншою частиною є приватні управлінці, що отриму-
ють можливість управляти навколишніми силами та ресурсами 
за допомогою своєї приватної власності. Причому внутрішні про-
цеси серед державних управлінців та великих приватних управ-
лінців призводять до зростання ролі приватних управлінців ве-
ликого капіталу шляхом поглинання малого капіталу. Саме ці 
два класи, взаємодіючи між собою та взаємно домовляючись, 
формують ідеологію та пріоритети розвитку держави та неповно-
цінного суспільства, яке така держава представляє.

Переважна більшість інших членів суспільства: підлеглих або 
керованих, функціонує на основі забезпечення фізичних та міні-
мальних соціальних потреб, не маючи змоги впливати на вищі 
класи.

Небезпека приєднання України до кола держав такої моделі 
зумовлює потребу інститутам громадянського суспільства, пере-
дусім, громадським організаціям, використовувати інструмен-
тарій адміністративного права як права управління для закрі-
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плення та гарантування своїх можливостей на вирішення питань 
суспільного, а, отже, державного значення.

Характеризуючи недержавні організації як суб’єктів адміні-
стративно-правових відносин, наведемо пояснення причин роз-
гляду цих відносини у межах адміністративно-правової наукової 
спеціальності:

1) вони є суб’єктами адміністративного права та виражають 
інтереси інших суб’єктів (громадян та інших фізичних осіб);

2) вони долучаються до виконання державних функцій (пере-
дусім реалізація прав людини і правозахист, освіта, наукові до-
слідження);

3) вони беруть участь у публічному управлінні;
4) вони активно взаємодіють та забезпечують контроль за ді-

яльністю органів публічного управління, передусім органів вико-
навчої влади та місцевого самоврядування та, в свою чергу, пере-
бувають під загальним контролем з боку держави;

5) їх діяльність регламентована адміністративно-правови-
ми нормами, передусім, Законами України «Про громадські 
об’єднання», «Про благодійну діяльність та благодійні організа-
ції»;

6) ряд положень їх внутрішньо-організаційної діяльності ана-
логічні положенням державних установ та організацій, тобто 
за допомогою інструментарію адміністративного права їх можли-
во удосконалювати;

7) вони активно беруть участь відносинах, які регламентують 
фінансове та інформаційне право як галузі, дотичні до адміні-
стративно-правової наукової спеціальності.

Різність західної і незахідної (демократичної та авторитар-
ної; прогресивної і регресивної з позицій громадянського сус-
пільства) моделей розвитку держави, між якими продовжують 
залишатися країни пострадянського табору, засновує два підхо-
ди до формування громадянського суспільства та його взаємодії 
з державою. За першим з них (див. напр. праці Дж. Ріхтера [8], 
С. Салменніємі [9], Дж. Хеммент [10]) громадянське суспільство 
є сегментом прогресивного розвитку пострадянських держав, 
через який у цих державах впроваджуються здорові механізми 
вирішення проблем публічного та приватного характеру. Саме 
через недержавні інституції оптимально вибудувати кращі прак-
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тики публічного управління, а державні органи, взаємодіючи з 
ними, ефективніше працюють над питаннями власного розвитку.

Представники іншого підходу песимістичніше оцінюють взає-
модію держави і громадянського суспільства. Згідно з позиціями, 
напр. Дж. Кубіка [11] С. Сампсона [12], інституції громадянсько-
го суспільства є джерелом невимушеної колонізації нестійких 
держав країнами розвиненої демократії. Через ці структури здій-
снюється впровадження, зокрема, до країн Східної Європи прин-
ципів взаємодії суспільства та держави, бажаних для західних 
країн.

Враховуючи наведену аргументацію, наша позиція у цьому 
питанні полягає у проміжному варіанті. Дійсно, не всі ініціати-
ви, запропоновані недержавним сектором для розвитку укра-
їнського суспільства і держави є готовими для впровадження. 
Чимало прикладів можливо навести і щодо негативних практик 
взаємодії недержавних інституцій та державних органів, іні-
ційованих недержавними структурами. Проте, саме незаанга-
жована оцінка такої практики співпраці дозволяє об’єктивно 
оцінити та удосконалити процес публічного управління суспіль-
ними процесами, а такі можливості виникають завдяки інститу-
ційним зв’язкам держави та недержавного сектору. Тому, вза-
ємодія державних та громадських інституцій у сучасній Україні 
є невід’ємним елементом модернізації публічного управління, 
у якому зацікавлені обидві сторони.

Наступним критерієм характеристики типології держави 
щодо взаємодії з громадянським суспільством є задоволення «за-
гального блага» як цілі свого функціонування. Західна модель 
держави припускає розгляд загального блага як інструменту 
забезпечення приватних інтересів і, насамперед, права приват-
ної власності. За допомогою держави впорядковуються відно-
сини між власниками, вирішуються конфлікти між ними й за-
лучаються до відповідальності порушники встановлених правил. 
Таким чином, «загальне благо» виступає як особлива категорія, 
що формується внаслідок досягнення компромісу публічних, 
корпоративних й особистих інтересів суб’єктів соціально-полі-
тичних відносин.

У вітчизняній юридичній науці визначення загального блага 
або суспільного інтересу розроблене не так докладно, як у назва-
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них іноземних працях. На наш погляд, причиною цього було те, 
що концепція загального блага часто підмінювалася концепцією 
державного інтересу, а державні потреби й блага ототожнювали-
ся із благами суспільства в цілому.

Професори Р. О. Ромашов та Н. С. Нижник виразниками ідей 
загального блага у взаємодії влади та інституцій суспільства роз-
глядають народ та апарат публічної політичної влади (державну 
бюрократію) [13, с. 18].

Народ (громадяни, піддані держави) виступає суб’єктом без-
посередньої демократії й у подібному статусі бере участь як 
у формуванні представницьких структур держави, так і у процесі 
правотворчої діяльності (шляхом участі в референдумах). У краї-
нах сучасної західної демократії існує й така форма участі наро-
ду в політичному житті, як громадський контроль за діяльністю 
державної влади.

Апарат державної влади (державна бюрократія) як суб’єкт 
здійснює публічно-владні повноваження від імені усього співто-
вариства. Публічний характер дій даного суб’єкта, основними 
законними представниками якого є одноособовий глава держа-
ви або колективний орган, обґрунтовується за допомогою міфу 
про державу загального блага. Однак, погодимося з зазначе-
ними авторами, що ціннісні установки, на яких базується за-
гальне благо державного апарата й загальне благо народу, часто 
носять не лише не співпадаючий, але й взаємовиключний ха-
рактер.

Апарат держави доречно розглядати в контексті організацій-
ної й функціональної концепцій.

У рамках першої з них варто виділяти два підходи: широкий 
і вузький. Держава в широкому змісті представлена сукупністю 
соціальних організацій трьох видів [13]:

• організації, що приймають управлінські рішення (ор-
гани законодавчої й судової влади);

• організації, що застосовують державний примус (силові 
структури);

• організації, що беруть участь у реалізації управлінських 
рішень (соціальні структури, у комплексі утворюючий керова-
ний сегмент суспільства) [13, с. 24].
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Держава у вузькому змісті представлена апаратом влади та си-
лових структур.

Традиційно вважається, що метою держави є забезпечення 
життєдіяльності керованого соціуму. У межах функціональної 
концепції держава представляє собою систему управлінської вза-
ємодії, що координує суспільні відносини у межах території кра-
їни за допомогою спеціальних важелів регулювання та охорони.

Ключовими чинниками, що характеризують державне забез-
печення суспільних потреб, можна виділити наступні (див. напр. 
[14, с. 171–173; 15]):

• національна безпека;
• територіальна цілісність;
• максимально повна реалізація публічної політичної вла-

ди на всій державній території;
• ефективне функціонування державного механізму;
• нормальна життєдіяльність населення;
• наявність необхідної економічної бази;
• державний суверенітет.
З появою перших державних утворень, у міру філософського 

осмислення феномена держави починають формуватися погляди 
про її чільну роль, про пріоритет державних інтересів як інтер-
есів специфічного колективного суб’єкта над інтересами окре-
мих людей і груп, які нормально існують і розвиваються лише 
завдяки тому, що як частини входять до складу політичного ці-
лого. Обов’язок індивідів й їхніх об’єднань (побудованих на будь-
якій недержавній основі) у межах цих поглядів часто зводиться 
до служіння інтересам держави, а при необхідності — до прино-
шення себе й корпоративних інтересів у жертву загальнодержав-
ним інтересам [13, с. 122].

У соціалістичних країнах тривалий час панувало переконан-
ня, що держава — кращий гарант суспільства й, відповідно, ре-
алізації потреб його членів. Парадокс радянської соціалістичної 
держави полягав у тому, що вона та її ключова рушійна сила (ко-
муністична партія) спрямовуючись на задоволення потреб сус-
пільства, все більше підсилювали централістські, не зорієнтовані 
на вирішення індивідуальних потреб, повноваження, тим самим 
втрачаючи свою легітимність як виразника суспільних інтересів. 
Соціалістична держава істотно звузила автономію соціальності 
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й громадянського суспільства, забезпечивши собі контроль над 
всіма сферами суспільства. На жаль, згодом підсилилися також 
регулятивні, політичні, ідеологічні, репресивні й інші функції 
державного апарату [16, с. 30–31].

Разом з тим, положення про верховну роль держави у визна-
ченні пріоритетів суспільного розвитку у сучасних концепціях 
лібералізму нівелює цей постулат. Так, згідно до статті 3 Консти-
туції України [17], зміст і спрямованість держави складають цін-
ності людей, їх життя і здоров’я, права та свободи, недоторкан-
ність та безпека.

На відміну від держави, громадянське суспільство будується 
на принципі самоврядності, воно захищено традиціями, звичая-
ми, моральними й правовими нормами від прямого втручання з 
боку держави. Громадянське суспільство захищає себе від опіки 
й регламентації державної влади.

Ідея громадянського суспільства протягом останніх десяти-
літь розширювалася й поглиблювалася, доповнювалася ідеєю 
демократії, заснованої на політичному плюралізмі, загальному 
консенсусі й партнерстві конкуруючих соціальних груп; ідеєю 
обмеження державної влади встановленими правовими нормами; 
ідеєю індивідуальної волі людини, розширення демократії в соці-
альному плані тощо. Широке поширення одержала теорія плюра-
лізму, відповідно до якої основне завдання сучасної демократич-
ної держави — досягнення загальногромадянського консенсусу 
шляхом обліку й координації безлічі інтересів різних груп насе-
лення, виключення або пом’якшення протиріч, пошук суспіль-
ної згоди, спрямовані на інтегрування суспільства. Держава при 
цьому сприймається не як безособове колективне співтовариство 
людей, у якому була б розчинена індивідуальність, а як співтова-
риство вільних індивідів, що поєднуються на солідарній основі. 
Звичайно, як показує практика, для демократизації громадян-
ського суспільства — державні інститути не завжди є ефектив-
ним інструментом, тому що це нерідко призводить до бюрократи-
зації й посилення влади держави [18, с. 20–21].

Як складна соціальна система, суспільство взагалі складаєть-
ся з підсистем різних рівнів. Підсистемами першого рівня можна 
вважати сфери суспільного життя: політичну, економічну, соці-
альну, духовну, сімейну. Вони різняться змістом людської діяль-
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ності; особливостями міжособових та міжгрупових стосунків, що 
складаються в процесі діяльності; інститутами, що регулюють 
та закріплюють ці стосунки, створюючи підстави для стабіль-
ності в сфері даного виду діяльності; цінностями, які орієнтують 
людей щодо вибору вектора індивідуальної і групової поведінки 
в тій чи іншій сфері діяльності [2, с. 67].

Категорія «суспільство» заснована на наявності спільностей 
у його членів, особливо тих, які народжують активне бажання 
змінити оточуюче середовище для їх досягнення. Російські авто-
ри Р. О. Ромашов та Н. С. Нижник наводять такий перелік групо-
вих інтересів членів суспільства [13]:

• спільність майна та дітей чоловіка і жінки як основа ро-
дини;

• спільність поглядів на сутність держави й своє місце 
в держ 

• аві як основа патріотизму;
• спільність мови, релігії, культури як основа нації;
• спільність походження й території як основа набуття гро-

мадянства держави;
• спільність громадян як основа держави;
• спільність економічних інтересів як основа фінансово-гос-

подарських корпорацій;
• спільність політичних інтересів як основа формування й 

функціонування політичних партій;
• спільність у виборі й сприйнятті ворога як основа фор-

мування та функціонування оборонних і наступальних союзів 
тощо [13, с. 33].

Додамо до цього переліку упущену, на нашу думку, базову 
спільність фізичних та суспільних інтересів різних груп осіб, яка 
складає основу громадянської активності та формує різні типи 
громадських організацій.

Поняття «суспільство», розглянуте в контексті аналізу сут-
ності держави, припускає два значення:

• суспільство як сукупність колективів й індивідів, що 
включає у себе державну (політичну) організацію;

• суспільство як аналог народу — об’єкт управлінського 
впливу з боку держави (апарату державної влади) [13, с. 34].
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В основу взаємодії даних структурних елементів покладені ін-
тереси, зі здійсненням яких зв’язується функціонування відпо-
відних соціальних груп, а також характер ресурсів, за рахунок 
яких та або інша група реалізує той або інший інтерес.

Порівняння інтересів, що складають сутність змагання за 
верховність у взаємодії держави і громадянського суспільства, 
надає можливість нам виділити для сучасних утворень такі 
крайні точки:

1) авторитарна (сильна) держава і кероване суспільство;
2) правова держава та громадянське суспільство.
Класифікація сучасних держав за цими типами можлива 

за співвідношенням їх інтересів, що проявляються на момент 
проведення аналізу. Таким чином, дослідження співвідношення 
інтересів держави суспільства дозволяє диференціювати їх інтер-
еси на такі групи конфронтаційні, відмінні, паралельні та спіль-
ні [13]:

1. Конфронтаційні — це чітко протилежні, взаємовиключні 
інтереси, які є джерелом антагоністичних протиріч.

2. Відмінні інтереси — це інтереси, що йдуть врозріз один од-
ному, але не є взаємовиключними. Вони спрямовані на досягнен-
ня різних цілей, але не загрожують явному приниженню іншої 
сторони.

3. Паралельні інтереси — це інтереси без антагонізмів. Сто-
рони переслідують близькі, однорідні цілі, але реалізовують їх 
самостійно без координації дій з іншою стороною.

4. Спільні інтереси — це інтереси, що характеризуються 
спільністю підходів сторін, засновані на єдиних цілях і методах 
їхнього досягнення. Ці інтереси, як правило, самостійно не реа-
лізуються, а припускають співробітництво держави і суспільства 
у досягненні загальних цілей [13, с. 144].

Отже, диференціація суспільних і державних інтересів, по-
шук спільних інтересів і їх реалізація є сучасним напрямом роз-
будови держави, що існує у тісному зв’язку з громадянським сус-
пільством.

Ряд вчених, серед яких О. Бородій, О. Матвейчев, Л. Моро-
зова [19, с. 168; 20, с. 132–133; 21, с. 105–107], відзначають, 
що загальне благо, суспільні інтереси — це інтереси публічно-
го характеру. Вони не є виключно інтересами держави, адже 
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вони приносять користь всьому суспільству або окремій соціаль-
ній групі, діють не одноразово, короткочасно, забезпечують жит-
тєдіяльність та розвиток суспільства. Держава у цих відносинах 
відіграє вторинний характер і має підпорядкуватись суспільним 
пріоритетам, обслуговувати їх реалізацію. З іншого боку держава 
має певні права стосовно особи, покладає на неї обов’язки. Дер-
жава встановлює податки, які йдуть на витрати для виконання 
спільних справ, підтримання правопорядку, забезпечення ін-
дивідуальної та громадської безпеки. Вона вправі вимагати від 
членів суспільства поведінки, що передбачена встановленими 
правовими нормами, забезпечує таку поведінку заходами переко-
нання, стимулювання та примусу. У юрисдикції держави перебу-
вають різні види юридичної відповідальності за порушення норм 
соціально-бажаної поведінки.

На думку Ю. А. Тихомирова, пріоритетність державного інтер-
есу вважається можливим в міжнародному публічному й міжна-
родному приватному праві, коли мова йде про реалізації націо-
нального суверенітету, національного інтересу. При трактуванні 
публічного інтересу виходять із призначення держави — служи-
ти громадянському суспільству, захищати його інтереси та інтер-
еси приватних осіб. Таким чином, публічний інтерес не зводить-
ся до державного [22, с. 34–36; 23].

Інтереси сучасної держави з розвинутим громадянським сус-
пільством багато в чому визначаються його базовими цінностя-
ми, які включають загальнолюдські, державні, професійні, осо-
бистісні [13, с. 134–135].

У рамках сучасного суспільства до загальнолюдських ціннос-
тей можна віднести: життя й здоров’я людини; права й свободи 
особи; довіра й співробітництво на всіх рівнях суспільних відно-
син; осуд всіх форм антилюдського поводження, расизму, націо-
налізму, релігійного й ідеологічного фанатизму; сприятливе на-
вколишнє середовище; духовний розвиток і т. д. [13, с. 134–135].

До державних цінностей, згідно із зазначеним джерелом, 
можна віднести: суверенітет і цілісність країни; непорушність 
Конституції та законів; політичну й соціально-економічну ста-
більність; добросусідські відносини з іншими народами та ін.

До професійних цінностей, згідно із зазначеним джерелом, 
можуть бути віднесені: висока професійна майстерність і культу-
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ра; службова компетентність; дисципліна й організованість; по-
чуття професійної честі й авторитету; повага до історії й кращих 
традицій народу тощо.

До цінностей особистості, згідно із зазначеним джерелом, 
можна віднести: почуття власної гідності; патріотизм та готов-
ність служити Батьківщині; повагу до прав і свобод інших осіб, 
норм права та суспільної моралі; національну самосвідомість; 
повагу почуттів, мови й культури національних меншин; муль-
тирелігійну толерантність; поважне відношення до історії своєї 
країни; етику спілкування та поводження з іншими членами сус-
пільства.

Таким чином, сьогодні наукові основи вирішення суспільних 
потреб визначають вектор зменшення державної ролі у розвитко-
ві суспільства. При характеристиці, якими сферами слід продо-
вжувати займатися державним інституціям, а які доцільно пе-
редати для вирішення інститутам громадянського суспільства, 
Д. Грін [14] пропонує провести розмежування шляхом розгляду 
таких питань:

1. Чи можуть асоціації приватних осіб забезпечувати ті ж 
види діяльності, але більш якісно?

2. Навіть якщо держава надає конкретну публічну послугу 
більш якісно, є чи підстави для передачі її недержавному секто-
ру — з метою її вдосконалювання за рахунок практичного досві-
ду «моральних, інтелектуальних якостей та активності» людей?

3. У випадках, коли для надання тих або інших адміністра-
тивних послуг державою є підстави, чи займається вона цією 
діяльністю на монополістичній основі? Якщо так, то така ді-
яльність буде придушувати нові ініціативи, необхідні для про-
гресу та підлягає демонополізації через надання можливості ді-
яти недержавному сектору, принаймні на експериментальних 
засадах.

4. У випадках, коли для надання тих або інших адміні-
стративних послуг державою є підстави, чи існує можливість 
уникнути адміністративної сваволі? У цих напрямах діяльнос-
ті слід забезпечувати громадський контроль за державними 
функціями.

5. У випадках, коли для надання тих або інших послуг дер-
жавою є підстави, чи необхідно, щоб дану послугу надавали 
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центральні влади, або можна передати її місцевим органам [14, 
с. 175–176]?

Ми підтримуємо ці критерії розмежування та на їх розвиток 
наведемо позицію американських дослідниць Е. Фарелл та М. Ло-
ман [24], що долучення держави до сучасного розуміння прав лю-
дини і їх забезпечення за допомогою різного роду громадських 
організацій юридичного спрямування дозволяє суспільству до-
сягти ряду зрушень сфері соціальної справедливості. Системно 
проаналізувавши їх працю, можливо виділити такі переваги для 
держави та соціуму:

1. Більш повний аналіз суспільних процесів та стійка основа 
для політичних рішень. Політичні рішення часто ґрунтуються 
на обмеженому наборі показників. Проте кожна людина та те-
риторіальна громада має право виражати власну волю та брати 
участь у державному управлінні. Виразниками цих позицій є ак-
тивісти, вчені, лідери недержавних організацій. Участь громад-
ських організацій юридичного спрямування у державній політи-
ці дозволяє врахувати у ній принципи справедливості, чесності 
та підзвітності, а також повніше дослідити економічні та інші 
чинники.

2. Стабільність та незворотність змін. Заснований на ураху-
ванні громадської думки підхід представляє позицію більшості 
заінтересованих у прийнятому рішенні, дозволяє врахувати ши-
роке коло поглядів на проблему, та, як наслідок, забезпечити ро-
зуміння та підтримку обраного політичного рішення, контроль 
його виконання.

3. Підвищення правової ясності. Участь громадських органі-
зацій юридичного спрямування у здійсненні державної політики 
дозволяє більш комплексно і, отже, кваліфіковано забезпечити 
правову складову політики.

4. Підвищення відповідальності органів влади. Через участь 
у державному управлінні та контроль за органами влади громад-
ські організації забезпечують їх відповідальність за прийняті рі-
шення.

5. Поєднання різностороннього бачення прав людини. Права 
людини є взаємопов’язаними, їх одночасна реалізація або пору-
шення одного права впливає виконання інших прав. Саме гро-
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мадські організації через утворення та комунікацію коаліцій 
забезпечують розуміння взаємозв’язку прав людини та можуть 
допомогти державі у визначенні пріоритетів правової політи-
ки [24, с. 9].

Отже, проведення дослідження теорії самоорганізованого сус-
пільства і його зв’язків з сучасною державою для реалізації сус-
пільних інтересів дозволило підсумувати наступні позиції.

1. Держава і громадянське суспільство існують одночасно, 
як одночасно завжди існують духовні й матеріальні потреби 
людини. Розвинутій державі відповідає розвинуте громадян-
ське суспільство, так само як нерозвинутому громадянському 
суспільству відповідає нерозвинута держава. При наявності 
розвинених та ефективних механізмів соціального зворотного 
зв’язку, їх пріоритету, що забезпечує представництво і вплив 
на органи державної влади приватних та корпоративних ін-
тересів інституцій громадянського суспільства, можливо за-
свідчувати існування в конкретній країні демократичного по-
літичного режиму. На противагу цьому, за відсутності або при 
обмеженому, блокованому зворотному зв’язку, коли домінуюча 
роль належить прямому впливу на суспільні відносини з боку 
державного апарату, виникає протилежний йому авторитарний 
режим.

2. Погоджуючись з професором З. Т. Голенковою можна виді-
лити два специфічних параметри поняття громадянського сус-
пільства: теоретико-аналітичний й нормативний [16, с. 25–26]. 
У першому значенні воно використовується як теоретична ка-
тегорія для аналізу й пояснення явищ соціальної реальності. 
У цьому змісті, громадянське суспільство — категорія, що по-
значає специфічну сукупність суспільних комунікацій і соці-
альних зв’язків, інститутів і цінностей, головними суб’єктами 
яких є: громадянин зі своїми громадянськими правами й гро-
мадські (не політичні й не державні) організації: асоціації, 
об’єднання, суспільні рухи й громадські інститути.

У другій характеристиці громадянське суспільство має пере-
важно статус нормативної концепції, що сприяє мотивації й мо-
білізації громадян та інших соціальних суб’єктів на розвиток різ-
ного змісту і форм громадянської активності [16, с. 25–26]. Цей 
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показник набуває особливого значення в суспільствах, що пере-
бувають у стані трансформації, тому особливо актуальний для 
нашого дослідження.

3. У світовій науці сьогодні одержав визнання підхід до гро-
мадянського суспільства як до комплексу суспільних відно-
син, незалежного від держави, але взаємодіючого з нею. Він по-
єднує у собі [25]:

• добровільно та неупорядковано утворені первинні само-
врядні спільноти людей (родина, асоціації, господарські корпо-
рації, громадські організації, професійні, творчі, спортивні, ет-
нічні, релігійні та інші об’єднання);

• сукупність недержавних (неполітичних), економічних, 
соціальних, духовних, моральних й інших суспільних відносин;

• виробниче й приватне життя людей, їх звичаї, традиції, 
правила;

• сферу самоврядування вільних індивідів й їхніх органі-
зацій, захищену законом від прямого втручання в неї з боку дер-
жавної влади й політики [25, с. 195].

4. Для громадянського суспільства характерні три особливос-
ті. По-перше, наявність безлічі асоціацій або, у більш загальному 
плані, центрів соціальної активності. У цьому сенсі громадянське 
суспільство несумісне із авторитарною, єдиновладною держав-
ною машиною. По-друге, відносна незалежність цих центрів від 
влади. У силу своєї здатності до самоорганізації вони заперечу-
ють контроль з боку держави. І, по-третє, почуття громадянської 
відповідальності, а також цивілізоване поводження й активна 
громадянська позиція.

5. Держава, як і громадянське суспільство, реалізують іден-
тичні цілі, досягаючи їх, проте, за допомогою відмінних засобів 
і форм інституційної дії. При цьому звертаємо увагу на те, що, 
через структурні та функціональні відмінності державницького і 
громадянського підходів, варто відмовлятися від визначення чіт-
ких кордонів і сфер діяльності та закликати державу до поваги 
повноважень інститутів громадянського суспільства.

6. Доречне сучасне співвідношення громадянського суспіль-
ства з державою може бути охарактеризоване як рівноправна 
взаємодія. Органи, які представляють державу, здійснюють 
регулятивно-охоронні функції відносно інституцій громадян-
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ського суспільства. За рахунок податків і зборів, внесених у дер-
жавний бюджет, утримуються державні службовці, які забез-
печують поєднання інтересів держави і суспільства та особи, 
які потребують визнаної суспільством соціальної підтримки. 
У сфері економіко-фінансових відносин державні й недержавні 
суб’єкти виступають у якості вільних і рівноправних партне-
рів-конкурентів, які взаємодіють на підставі принципів ринко-
вої системи господарювання.

7. Сьогодні у світі можна відмітити новий підхід до зв’язків 
між громадянським суспільством і державою, характеру й специ-
фіки зв’язків між особистостями усередині самого громадянсько-
го суспільства. Так, на тлі популярності ліберальних концеп-
цій суспільно-економічного устрою, в умовах кризи інститутів 
сильної держави, зростає значення громадянського суспільства. 
Зовнішнім вираженням еволюції системи цінностей і громадян-
ського поводження повинна стати організація різних суспіль-
них груп у нові громадські утворення, націлені на політизацію 
інститутів громадянського суспільства, їх орієнтування на само-
врядне вирішення питань.

8. У сучасній Україні, як і в інших пострадянських країнах, 
громадянське суспільство перебуває в стадії формування. За зміс-
том, ступенем розвитку, ще немає такого громадянського сус-
пільства, яке було б адекватно сучасному відкритому й демокра-
тичному соціуму, до якого прямує наша держава.

Характеризуючи розвиток українського громадянського сус-
пільства в європейському вимірі, можливо визначити основні 
його вектори: пріоритет особистості, верховенство права та авто-
номія суспільства. Виразниками інтересів громадянського сус-
пільства є його організації: різноманітні організаційно-правові 
форми громадських утворень, через які громадяни можуть вира-
зити свої очікування від державної влади та відстояти їх. Розви-
ток недержавних організацій тотожний розвиткові самоорганізо-
ваного громадянського суспільства.
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1.2. Історія становлення та розвитку 
громадських об’єднань 

Аналізуючи походження і розвиток філантропічного руху, 
стикаємося не лише з правом, але і з філософією, історією, соціо-
логією та ін. суспільними науками.

Походження громадського руху пов’язане з поняттями «до-
брочинність», «милосердя», «філантропія», «меценатство», 
«спонсорство» та ін. [26, с. 50–53]. Для уникнення закидів щодо 
розгляду історичних засад виключно благодійних організацій 
у сучасному українському розумінні цих інституцій зазначимо, 
що, по-перше, саме з розвитку благодійних пожертв почалося 
історичне становлення громадського руху у загальносвітово-
му масштабі; по-друге, сучасна українська юридична категорія 
«благодійні організації» як організації, що чинять благо є невід-
повідаючою їх сутності. Робити благо безкорисно — є ознакою 
і метою усіх недержавних інституцій, що відповідає загально-
прийнятій категорії «pro bono publicum” (для суспільного блага).

З метою належного аналізу цих понять та їх значення для по-
ходження та діяльності різних громадських інституцій проведе-
мо їх дослідження.

В історичній ретроспективі доцільно їх розгляд розпочати 
з категорії “філантропії”. Філантропія — одна із історичних 
форм допомоги, що позначає фінансову, організаційну чи іншу 
підтримку, спрямовану на вирішення проблем суспільства сво-
єю підтримкою інновацій і розвитку здатностей людей, щоб 
вони були здатні самі собі допомогти, а не чекали милостині [26, 
с. 53].

У наш час явище філантропії з’являється й у зв’язку із соці-
ально відповідальним поводженням підприємницьких суб’єктів 
(так званих «corporate citizenship», «corporate philanthropy»).

Меценатство — архаїчна назва підтримки, головним чином, 
мистецтва й літератури багатими особами без обмеження творчої 
свободи творців. Подібним до меценатства є спонсорство. Це одна 
з форм фінансових відносин, що забезпечує підтримку різних ви-
дів некомерційної діяльності, звичайно за пропагування імені 
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спонсора. Спонсорство є новою подобою меценатства, збідненого 
основою моральності [26, с. 53].

Ключове для дослідження передумов заснування та розвитку 
громадянського суспільства та його організацій є категорія «до-
брочинності».

Доброчинність [27] — загальне поняття, що означає різні види 
діяльності, вмотивовані любов’ю до ближнього й зусиллям допо-
могти людині, людству, світу, одним словом — нести і примно-
жувати добро.

Поняття слова «доброчинність» у наш час набуває кілька зна-
чень:

1) про загальне значення доброчинності ми згадуємо у зв’язку 
з бажанням робити добро;

2) у християнсько-теологічному розумінні воно представляє 
любов Бога до людей;

3) найчастіше доброчинність застосовується й розуміється 
в значенні альтруїстичного поводження окремих осіб або уста-
нов — означає добровільне надання грошей або іншої допомоги 
нужденним, бідним і хворим людям;

4) у переносному значенні доброчинність може означати й ді-
яльність установи, що добровільно надає кошти з метою їхнього 
перерозподілу тим, які їх потребують. В англосаксонському світі 
доброчинними називають взагалі ті установи, які приймають під-
тримку або її надають (дотації, фонди й інші: charities, charitable 
giving) [26, с. 50].

Актуальний погляд на структуру доброчинності висловлює 
М. Крамер — один з тих людей, які регулярно надають кошти 
на підтримку соціальних ініціатив [26]. Він розрізняє три катего-
рії дарування:

1) суб’єктивне й таке, що випливає з обов’язку (таке по-
жертвування є проявом лояльності, симпатії, причетності 
до суспільства; воно значне у своїй масштабності й як правило 
не адресовано конкретній особі або особам, не вимагає звітування 
за витрачені кошти й проведені заходи).

2) соціальне — таке дарування мотивується принципом свідо-
мої соціальної підтримки (співробітництво з підприємницькими 
суб’єктами, формування репутації в громадськості й т. п.).
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3) стратегічне — таке дарування намагається вирішити пер-
спективне завдання (проблему) й дарувальник хоче знати резуль-
тат свого дарування [26, с. 70].

Отже, історично діяльність громадського руху пов’язане із ря-
дом категорій, що значною мірою пов’язані із наданням та одер-
жанням пожертв для суспільного блага. Це характеризує пере-
дусім сучасні благодійні організації, проте саме з такої появи 
благодійності на певному етапі виникли і інші оргазації громад-
ського сектору. Їх метою стала реалізація соціально важливих 
ініціатив, у тому числі з використанням наданих ним коштів.

Характеризуючи історичний розвиток інституцій громадян-
ського суспільства, важливо систематизувати його становлення 
певними часовими проміжками, заснованими на типових харак-
теристиках.

Ми поділяємо у цьому висловлені позиції професорів 
Дж. Александера [28] та А. Ф. Колодій [29], за незначним уточ-
ненням:

1. Період заснування концепції громадянського суспільства. 
Він охоплює період від кінця XVII століття до 1-ї половини XIX 
століття, засновується на працях Дж. Локка, А. Ферґюссона, 
Ш-Л. Монтеск’є, І.Канта, Ґ. Ф. Г. Геґеля, А. де Токвіля.

Застосувавши термін “societas civilitas» (пізніше: «civil 
society» — громадянське суспільство) для означення нових сус-
пільних порядків, які утверджувались на їхніх очах, ці мисли-
телі започаткували властиве й нинішнім концепціям громадян-
ського суспільства протиставлення суспільства та держави, їх 
трактування як певного типу антиномії, за допомогою якої сус-
пільна система описується як поділена на дві взаємопов’язані та 
взаємообумовлені, проте відмінні і, в ідеалі, автономні сфери: 
політичну і громадську. А. Токвіль започаткував соціокультур-
ний підхід до розуміння громадянського суспільства, що акцен-
тує увагу на моральному та соціопсихологічному впливові мере-
жі громадських асоціацій, зайнятих вирішенням повсякденних 
“малих” справ. Саме організації громадянського суспільства 
формують “місцеві і особисті свободи”, створюють необхідне для 
демократії активне соціальне поле, поширюють дух солідариз-
му, терпимости та кооперації, а також незалежний громадський 
контроль за владою [29].
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2. Період класової теорії громадянського суспільства, що 
тривав від середини XIX століття до 2-ї половини XX століття. 
На основі соціалістичних поглядів та вчень К. Маркса, Ф. Енгель-
са та В. Леніна у суспільстві загострювалися класові протиріччя 
та прагнення їх вирішити радикальним шляхом. На практиці це 
проявляється в загостренні класових суперечностей, у пануванні 
насильницьких методів розв’язання конфліктів [29].

Період марксистського бачення громадянського суспільства 
у загальносвітовому масштабі провідних країн світу не мав прак-
тичного відображення мирного будівництва, проявлявся як тео-
рія протесту проти влади. Практика ж побудови громадянського 
суспільства на теренах Радянського Союзу, виходячи з проведе-
них нами досліджень, виявилась неефективною через порушення 
методологічних основ його існування.

3. Період сучасного громадянського суспільства. Він має ча-
сові відмінності у різних державах. У провідних Європейських 
країнах та у США він продовжується з 2-ї половини ХХ століття, 
у пострадянському світі — з останнього десятиліття ХХ століт-
тя. Для цього періоду характерний пошук компромісу між вла-
дою та недержавними утвореннями, вирішення гострих класових 
протиріч, відродження фундаментальних ідей громадянського 
суспільства у зв’язку з правовою та соціальною державою. Все ж, 
у окремих державах відбуваються негативні тенденції дискреди-
тації громадянського суспільства і його цілей, противаги інтер-
есам громадян з боку авторитарних та олігархічних режимів. 
Висловимо припущення, що гальмування на цьому історичному 
етапі розвитку громадянського суспільства в Україні буде подо-
лане шляхом еволюційного розвитку через поступове усвідомлен-
ня загальносвітових концептуальних положень цього явища.

Для аналізу сутності і розкриття передумов побудови грома-
дянського суспільства в нашій державі принципово дослідити іс-
торичні передумови розвитку організацій громадського сектору 
у Старому і Новому світі, на українських землях та у державах, 
що на них існували.

США із часу свого виникнення завжди являли собою в по-
рівнянні з Європою більш ліберальний і вільний світ [26, с. 61]. 
У цій країні ситуація щодо громадського руху відрізнялася сво-
їми вихідними позиціями. Кінець ХІХ століття для США був пе-
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ріодом інновацій за яким в першій половині ХХ століття настав 
швидкий розвиток економіки й політики. Внаслідок цих про-
цесів у руках окремих осіб або їхніх родин були акумульовані 
великі статки. Такі імена, як Андре Меллон, Генрі Форд, Джон 
Рокфеллер були символом часу й частина їхнього багатства при-
множується й дотепер. Що характерно, ці та інші заможні грома-
дяни частину свого капіталу направляли на соціальні, громадські 
потреби. При цьому у США держава традиційно мінімальним чи-
ном опікувалася соціальними послугами і витрачанням на них 
державної казни. Там звичайною була практика витрачання 
на потреби освіти, соціального догляду, медицини, коштів, зі-
браних громадянами певної місцини. Необхідність громадських 
домовленостей для забезпечення суспільних потреб, бурхливий 
розвиток економіки, відсутність віковічної психології розподілу 
на бідних і багатих зумовили особливу ситуацію у громадському 
секторі, формування його філософських концептуальних засад. 
Серед них принцип обов’язку заможних громадян підтримува-
ти здібних, але бідних співгромадян, допомагаючи їм розпочати 
власну справу. Цей постулат описує А. Карнегі, додаючи крити-
ку комуністичного і соціалістичного устрою, які вирішують сус-
пільні проблеми шляхом «зрівнялівки» [30, с. 58] та підкреслює 
старанність й індивідуальну ініціативу, які ведуть до успіху й ба-
гатства.

Незважаючи на часи значного впливу держави на суспільні 
відносини (наприклад, початок ХХ століття), у США важливого 
значення в усі періоди їх історії набували відносини між грома-
дянами, ініціатива громади, а не воля держави. Пригадаймо при-
чину виникнення США: як протест проти колоніального керу-
вання Великобританії, що представляла старий режим «держава 
понад усе». І тому США були і, сутнісно, залишаються слабкою 
державою у сенсі розподілу суспільного багатства й втручання 
в економіку. Навіть нищівна критика США за військові кампанії 
в Іраку мала за мішень не державу-агресора, а економічні інтер-
еси провідних промислових корпорацій та впливових сімейних 
кланів (див. напр. [31]). З погляду філантропії, волонтерського 
руху чи діяльності громадських утворень США і сьогодні пере-
бувають попереду усього світу за чисельністю та організованістю.
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У континентальній Європі вплив держави на громадянина був 
і залишається значним. Його основи були покладені відмираю-
чою системою феодального устрою та монархії, яким на зміну 
прийшли цінності ліберальних і буржуазних революцій, най-
значнішими з яких були Французька, Голландська і Російська. 
На тлі революційної філософії підкреслювалася ідея соціальної 
держави [32, с. 4], яка є гуманною до своїх громадян, підтримує 
їх у здійсненні прав, допомагає у скруті. Кожна держава Євро-
пи, залежно від своїх особливих умов і традицій, розвитку науки 
і культури, розвивала галузь соціальної активності по-своєму. 
Прусія, Франція, Австро-Угорщина, Російська імперія підсилю-
вали свою бюрократію й реалізували багато соціальних реформ 
як результат тиску зверху. Як наслідок, існування громадських 
об’єднань у цих країнах було нестійким, вони залежали від дер-
жавної волі і сприяли зміцненню держави. Ще більш відсталими 
економічно і соціально були балканські країни під турецьким 
владарюванням традиційної мусульманської країни. Однак на-
віть у таких державах функціонували традиційні елементи під-
тримки, меценатства й доброчинності, пов’язані із церквою, за-
можними верствами суспільства, а також певною філософією 
часу.

Розвиток різноманітних форм громадської активності у ХХ 
столітті в європейських країнах гальмувався також за рахунок 
могутніх міждержавних конфліктів, передусім Першої та Дру-
гої світових війн і протистояння капіталістичного і комуністич-
ного світів. Вони змушували зміцнюватись європейські держа-
ви (для протистояння фашистській та комуністичній загрозі) 
та призводили до непевних і непрогнозованих втрат приватного 
капіталу (грабування єврейського населення фашистами, націо-
налізація власності в комуністичних країнах). З огляду на пряму 
залежність громадської ініціативи від цих факторів, до останніх 
десятиліть минулого століття організації громадського сектору 
на Європейському континенті не були впливовими.

Подібні описаним вище процесам формування громадянського 
суспільства відбуваються і на територіях пострадянського про-
стору, зокрема України. Таке ж велике значення у середньовіч-
ному філантропічному рухові відіграла церква (наприклад, ви-
датний громадський діяч Петро Могила). Так само, як і в Європі, 
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багато благочинних актів вчинили представники дворянства (на-
приклад, Костянтин Острозький [33], Гелшка Гулевичівна [34]). 
Подібно до капіталістичних країн в часи бурхливого розвитку 
економіки (кінець ХІХ — початок ХХ століття) ряд українських 
промисловців (наприклад, родина Терещенків) проявили себе 
меценатами: направляли кошти на підтримку, передусім, мисте-
цтва й культури [35, с. 63]. Разом з тим американська ідея фінан-
сової підтримки задля розвитку організацій не була притаманна 
українським філантропам. Особливими положеннями розвитку 
громадського сектора на українських землях були протистояння, 
а не координація зусиль з державним механізмом, а саме Поль-
ською і Російською державами.

Другу велику специфічну віху розвитку громадського руху 
на українській території ознаменувала соціалістична революція 
1917 року в Російській імперії і встановлення комуністичного 
режиму. На перших порах молоде радянське суспільство активі-
зувалося і створило велику кількість організацій, які мали озна-
ки громадських (добровільність, суспільна спрямованість, само-
врядування). Зокрема як приклади можна назвати різного роду 
творчі спілки («ВАПЛІТЕ», «ГАРТ» тощо [36]), комітети неза-
можних селян [37] та ін. Проте, після такого пробудження гро-
мадської ініціативи, якою комуністична влада на перших порах 
активно користувалася (в часи націоналізації промисловості, 
експропріації майна заможних осіб), з часом систематично лік-
відовувалися прояви незалежних організацій у суспільстві, так 
само як і елементи філантропії.

З позиції гуманістично-ліберальної західної філософії благо-
чинної діяльності радянська влада була антиподом громадян-
ського суспільства і його проявів. Адже численні громадські 
утворення (комітети, спілки, фонди), створювалися державою, 
підтримувалися нею фінансово і діяли на виконання волі керів-
ництва держави, тобто не відповідали принципам благочинної во-
лонтерської діяльності. Так, у ряді країн соціалістичного табору 
був відомий фонд солідарності. Цей фонд — діяв як громадське 
об’єднання що акумулює кошти для суспільних цілей. Показо-
вим є те, що суспільними цілями була підтримка дружніх кому-
ністичних режимів у третьому світі, а кошти збиралися значною 
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мірою у формі обов’язкових (а не добровільних) відрахувань із за-
робітної плати населення [26, с. 65].

Подібних прикладів можна приводити чимало, концептуаль-
на проблема полягає в тому, що комуністичні уряди підмінювали 
собою громадянську ініціативу з надання соціальних послуг. Цей 
факт, попри можливі заперечення, сформував в кінці ХХ сто-
ліття ситуацію високого ступеню залежності громадськості від 
держави, придушував індивідуальну ініціативу громадян і зму-
шував в часи пострадянського періоду громадянському суспіль-
ству незалежних нових країн створюватися заново.

Важливим фактором історичного і сучасного перетворення 
суспільства була і залишається церква.

В усі часи церква, незважаючи на релігію, мала декілька про-
явів у суспільному житті:

1) освіта, включаючи віровчення й мораль;
2) богослужіння й внутрішньоцерковне життя;
3) функціонування в суспільстві, спрямоване як усередину 

церковної громади, так і до широкої громадськості.
Сучасне суспільство розрізняє релігійну й суспільно корисну 

діяльність церкви, яка притаманна недержавному сектору. Саме 
тому інколи досить важко знайти точну межу між проповідуван-
ням релігії та соціальною допомогою з боку церковних організа-
цій щодо незаможних, хворих, неповнолітніх.

У світі діяльність релігійних організацій спрямована найчас-
тіше на освіту, культуру, соціальні послуги, охорону здоров’я, 
захист прав людини й охорону навколишнього середовища [26, 
с. 72]. У цих галузях церква утворює різні організаційні форми. 
Крім типових некомерційних організацій, утворених церквами, 
можна навести приклад релігійних шкіл, університетів, ліка-
рень, профспілок, спортивних клубів або професійних асоціацій. 
Релігійні об’єднання громадян для своїх основних завдань здій-
снюють і госпрозрахункову діяльність (видавництва, аптеки) або 
створюють самостійні підприємницькі суб’єкти (управління май-
ном, лісозаготівлі, торгівлі). У Центральній і Східній Європі зде-
більшого розвинені релігійні недержавні організації, що діють 
в галузі доброчинності й надання соціальних послуг, медицини й 
виховання.
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Відношення офіційних церковних інституцій до принципів 
громадянського суспільства в жодній з країн є неоднозначним. 
З одного боку церкви позитивно ставляться до демократії, віль-
ного ринку, свободи слова й релігійного віросповідання й у силу 
своїх можливостей допомагають розвитку демократичних уста-
нов. З іншого боку, вони бачать у відкритому, плюралістичному 
суспільстві погрозу принципам моралі й авторитету церкви [26, 
с. 72].

Завдяки активній позиції церкви як суспільної інституції, ми 
можемо виділяти чимало прикладів позитивного її впливу на сус-
пільство. Це і три історичні приклади російського православ’я, 
коли її православна церква була вирішальним оплотом самодер-
жавства (боротьба з монгольським ханством, повалення царя 
«Лжедмитрія», захист претендента на престол Петра І); це і під-
тримка церквами східноєвропейських країн повалення комуніс-
тичного ладу наприкінці 80-х років XX століття; це і віковічні 
наддержавні утворення мусульманських країн Арабії.

Тому слід констатувати, що церква, по-перше, є утворенням, 
яке впливає на світогляд громадян і виховує їх, формуючи се-
редовище відповідальної волі та високих життєвих цілей, по-
друге, незважаючи на позадержавний статус, церква є «держа-
вою в державі» зі своїми керівними органами, нормами права і 
громадянським суспільством, по-третє, якщо активісти громад-
ського сектору й державні діячі будуть співробітничати з релігій-
ними організаціями в інтересах розвитку суспільства, то користь 
від цього буде спільною.

Сучасний розвиток громадського сектору у світі свідчить про 
фактичне утворення однойменної економічної галузі (принай-
мні у США), настільки він є значним. Так, у 1999 році амери-
канським громадським фондам належали активи в сумі більше 
330 мільярдів доларів і понад 20 мільярдів доларів [26, с. 52] 
щорічно розподіляються для підтримки освітньої, гуманітарної 
й культурної діяльності. Для порівняння, доданий Державний 
бюджет України та Російської федерації на 1999 рік складав 
27,5 мільярдів доларів [38; 39], річний державний бюджет Укра-
їни останніх років складає близько 46 мільярдів доларів [40].

Якщо в 1986 році сума благодійних внесків у США становила 
83 мільярди доларів, то в 1996 році ці ж стаття витрат складала 
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більше 150 мільярдів, а в 1999 році — уже 190 мільярдів дола-
рів [26, с. 52]. Це свідчить про те, що благодійність є складовою 
частиною американської культури й вираженням довіри до окре-
мої особи і його ініціатив. З погляду загального поділу цих засо-
бів випливає, що 43% було призначено церкви й для релігійних 
цілей, 14% на освіту, 9% — на охорону здоров’я, 9% — на інші 
послуги, призначені людям, 6% — на мистецтво й культуру, 
3% — на охорону навколишнього середовища, 1% — на міжна-
родні справи й 15% — на інші справи.

Традиційно вищою аніж у Європі є і активність громадян 
у США. На кінець 1998 року було зареєстровано понад 1 млн. 
300 тис. громадських організацій [41].

Європа після нівелювання «комуністичної загрози» намага-
ється поступово відновлювати традиції взаємодопомоги й добро-
чинності, усвідомлюючи їхню соціальну функцію. І хоча в різних 
державах відбувається відмінний розвиток цих явищ, але є пев-
ні проблемні питання філософії, концептуального усвідомлення 
позитиву такого способу життя. Уряди європейських країн, осо-
бливо посткомуністичних, занадто обережні й не повністю вірять 
у перспективи громадського сектору. Ці проблеми особливо від-
чутні на тлі негативних проявів економіки (наприклад, пенсійна 
криза у Німеччині), моральних та етнічних конфліктів (напри-
клад, у Франції, Великобританії, колишній Югославії) станов-
лять постійну проблему для держави. В Європі навіть складаєть-
ся незвичний феномен: якщо з приходом до влади у США правої 
Республіканської партії держава послабляється, а недержавний 
сектор розвивається, то у Європі з перемогою правих сил (Ав-
стрія, Франція) державний вплив на суспільні процеси підвищу-
ється.

Останні дослідження свідчать, що кожен третій громадянин 
у Європейських країнах 34% старше 14 років в тій або іншій 
формі працює на громадських засадах, витрачаючи на це в се-
редньому п’ять годин на тиждень. В основному 80% з них пра-
цюють в організаціях недержавного сектору. У Німеччині було 
засновано за минулі три десятиліття понад 8 тисяч фондів. Ство-
рення фондів підтримувала держава через соціально-правові 
реформи (сфера організаційної підтримки та сприяння суспіль-
но-корисним організаціям). В той же час народжувалися такі 
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нові форми, як громадські або міські фонди, в цих організаціях 
окремі люди об’єднувалися у спілки, щоб взяти на себе вирішен-
ня соціально-економічних проблем. З 1990 року для вирішення 
проблем громадян у Східній Німеччині було засновано взагалі від 
80 до 100 тисяч фондів, організацій, спілок для вирішення соці-
ально значущих проблем громадян [42].

Вивчаючи досвід розвинених країн, можна зрозуміти, що гро-
мадський сектор у демократичних державах є їхнім партнером. 
Разом вони забезпечують стабільне функціонування. Наприклад, 
у Німеччині до середини 1990-х років в некомерційному секто-
рі було охоплено приблизно 2,1 млн. громадян (5% від усіх пра-
цюючих). У порівнянні з іншими країнами, громадський сектор 
у Німеччині за своїм економічним значенням є середнім. Неве-
ликі західноєвропейські країни — Нідерланди, Ірландія, Бель-
гія виходять у цьому секторі на показник 10%. Сприяє цьому 
тісне співробітництво між державою і громадянським суспіль-
ством майже у всіх сферах діяльності [43].

Проблемами, які потребують залучення до їхнього розв’я-
зання інститутів громадянського суспільства є добродійність, 
освіта, нові технології, засоби масової інформації, культура, весь 
спектр гуманітарних відносин тощо. Показовим в цьому відно-
шенні можна вважати досвіт Фінляндії. Наприклад, для надання 
окремих видів послуг або виконання визначених функцій місцеві 
органи влади часто об’єднуються або започатковують окремі ор-
ганізації. Тут діють 230 об’єднаних влад, які надають послуги з 
освіти, соціального захисту та охорони здоров’я [44].

Все ж, у порівнянні з посткомуністичною Європою, західноєв-
ропейські країни дедалі частіше показують приклад у розвитку 
громадянського сектору і філантропічної діяльності. Це можна 
прослідкувати, наприклад, у зростанні числа грантових пропози-
цій для українського недержавного сектору саме від організацій 
з європейською реєстрацією: подібні програми в останні роки іні-
ціюються посольствами ФРН та Нідерландів, шведськими недер-
жавними фондами, ОБСЄ та ін.

Характеризуючи сучасну Україну доцільно констатувати стан 
відносин влади і громадянського суспільства напередодні її неза-
лежності. В. М. Селіванов та Г. П. Щедрова [45, с. 22–23] оціню-
ють її так: система радянської державної влади була побудована 
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на певному спотворенні основних функцій держави. Прагнучи 
знайти собі масову опору, радянський тоталітаризм навзамін роз-
порошеного громадянського суспільства формував адекватну 
своїм потребам соціальну структуру, де головну роль відігравала 
не особа, особистість, а знеособлений трудовий колектив. Особис-
тість втрачала будь-яку економічну самостійність і права, става-
ла повністю безоборонною під владним впливом ідеократії і під-
падала під її соціальний контроль [45, с. 22]. Одержання влади 
або здатність впливати на неї становило основу нової соціальної 
стратифікації, а також; економічних і соціальних привілеїв, що 
складали основну ознаку нового пануючого класу — партійно-
державно-господарської номенклатури. Тоталітаризм в його ра-
дянській версії виявив, таким чином, здатність до творення влас-
них форм нової соціальної організації і навзамін атомізованому 
громадянському суспільству створив суспільство тоталітарне. 
До 1987–1989 років на території Україні громадянське суспіль-
ство існувало у спотвореній формі підзвітних державі об’єднань 
громадян, проте їх самоорганізація максимально контролювала-
ся владою [46, с. 2].

Відродження громадянського суспільства на теренах Укра-
їни можна відслідкувати в часи радянської перебудови. З роз-
валом радянського суспільного і державного устрою перед 
Україною постало завдання пошуку шляхів іншого засобу функ-
ціонування соціуму. Перші спроби прямувати демократичним 
шляхом та увійти на рівних до європейської і світової спільності 
довели необхідність трансформації віджилої суспільної системи 
тоталітарного типу у нове, відкрите демократичне суспільство, 
функціональні показники якого були б сумісними з вищими ци-
вілізаційними стандартами.

Після занепаду впливу соціалістичної ідеології в 1980–1990 
роках моделлю для формування громадянського суспільства 
в Україні, стали базові рекомендації міжнародних фінансових 
організацій, які були спрямовані на подолання бідності і поліп-
шення врядування та відомі за назвою «Вашингтонський консен-
сус» [47, с. 8]. За експертним висновком Є. В. Бистрицького [46, 
с. 4], весь активний громадський сектор — неурядові організа-
ції, які повсюдно захищають, лобіюють та відстоюють демокра-
тичні права та життєво важливі інтереси людей — було створено 
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коштом іноземних державних та приватних донорів, програм 
міжнародної допомоги з розвитку. Згодом виявилося, що прива-
тизація державної власності, дерегуляція підприємницької ді-
яльності та ефективний захист права власності не забезпечують 
легітимного переходу відповідальності за надання соціальних та 
інших публічно-правових послуг, зокрема, від сфер освіти та охо-
рони здоров’я до бізнесу або громадянського суспільства.

Таким чином, припинення Радянського Союзу означало для 
українського суспільства втрату ідеології співіснування та цен-
тру, який її забезпечував. В умовах відсутності стійкої помір-
кованої ідеології розвитку демократичного громадянського сус-
пільства і створення правової держави ці процеси відбувалися 
значною мірою хаотично.

Перший Закон України «Про об’єднання громадян», який 
регулював діяльність недержавних організацій, набув чинності 
у 1992 році. За десять років в Україні було зареєстровано більше 
40000 таких організацій [48]. Причому, щорічно кількість недер-
жавних організацій в Україні значно зростає. Так, у період 
2006–2010 років кількість зареєстрованих громадських інститу-
цій збільшилась з 46682 до понад 63000 [49]. Дослідники вказу-
ють і більші кількісні показники. Так, Н. Чермошенцева зазна-
чає, що лише у Херсонській області на початок 2010 року діяло 
понад 11 тисяч громадських об’єднань [50, с. 17], з яких громад-
ських організацій-юридичних осіб, щоправда лише понад 300.

За останніми даними дослідників громадянське суспільство 
в Україні сьогодні представляють 74,5 тис. громадських органі-
зацій, 14,1 тис. благодійних організацій, 28,9 тис. профспілок, 
понад 20 тис. громадських об’єднань інших організаційно-право-
вих форм [51]. Аналіз їх напрямів діяльності та кола осіб, інтере-
си яких вони представляють, дозволяє визначити, що понад 70% 
інституціолізованих громадських об’єднань в Україні ставлять 
за мету вплив на державну політику, беруть участь у публічному 
управлінні у різних галузях.

Здавалося б, громадські рухи стають все впливовішими та 
значимішими. Тим не менш, усі експерти відзначають слабкість 
та несформованість громадянського суспільства в Україні [52]. 
Останнім часом помітною, за оцінками дослідників, була діяль-
ність лише 5000–6000 організацій [48].
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Бурхливе зростання аналітичних даних щодо діяльнос-
ті недержавного сектору в Україні відслідковувалося нами у пе-
ріод 2004–2006 років, що було пов’язано, зрозуміло, з подіями 
«Помаранчевої революції» 2004 року. Проте, поняття «громадян-
ське суспільство» увійшло у вжиток керівників держави лише 
на короткий період. Незважаючи на чимало досягнень у сфері 
розвитку недержавних інституцій у цей період передусім щодо 
взаємодії з органами влади, з часом знівелювалися і їх доступ 
до державних рішень знизився. Дослідники громадського сек-
тора відзначають протирічиву ситуацію із взаємозв’язків недер-
жавного сектора і економічних структур. З одного боку, для 
серйозних недержавних інституцій вважається вірним залу-
чати кошти з економічного сектору, з іншого — українська ве-
лика економіка є олігархічною та зрощеною з критикованою 
владою [53]. Наприклад, місцеві благодійні фундації, які співп-
рацюють з дарувальниками від бізнесу, як правило, відстороня-
ються від безпосередньої допомоги недержавним активістам. Їх 
легко зрозуміти: за умови підтримки подібних дій українським 
бізнесом такі бізнес-структури або опиняться під пильною ува-
гою урядовців, або суперечитимуть інтересам власного фінан-
сово-політичного клану [46, с. 4]. Тому більшість національних 
благодійників підтримує важливі, проте політично безпечні, гро-
мадські потреби у сферах охорони здоров’я, культури, освіти.

Тому, характеризуючи історичний аспект становлення сучас-
ного українського громадянського суспільства, висловимо під-
тримку скептичній позиції Є. В. Бистрицького [46, с. 3]. Жод-
на провідна політична сила в історії незалежної України досі 
не запропонувала послідовної стратегії розвитку громадянсько-
го суспільства як фундаменту побудови демократії. Жодна з 
політичних партій, які брали участь в управлінні, не вияви-
ла зацікавленості у розробці програми розвитку громадянського 
суспільства. Дотепер жоден орган управління, за незначним ви-
нятком кількох місцевих органів влади, не був здатний налаго-
дити реальний системний діалог з громадянським суспільством.

Аналогічні передумови для становлення громадського секто-
ру мала у 1990-х роках і Російська федерація. Проте історичний 
розвиток недержавних інституцій у цій країні мав свої особли-
вості. Наведемо кількісні дані, які його характеризують. Кіль-
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кість недержавних організацій у Російській федерації на 1 січня 
2007 року становить 673 019. У загальній структурі організацій-
но-правових форм недержавних організацій (за винятком уста-
нов) переважають суспільні й релігійні організації (49,9%) і 
споживчі кооперативи (23,9%), тоді як інші типи представле-
ні значно меншим числом організацій. Найменше число таких 
структур — серед організацій територіального громадського са-
моврядування (0,4%). Аналіз структури недержавного сектора 
за кілька останніх років говорить про те, що частка громадських 
і релігійних організацій скоротилася, а частка інших форм — 
фондів, суспільних рухів, автономних некомерційних організа-
цій і некомерційних партнерств зросла, у тому числі у зв’язку зі 
зміною законодавства [54, с. 11].

Кількість асоціацій і мережевих організацій у різних сфе-
рах недержавного сектору також залишається невисокою у порів-
нянні з іншими країнами. Проте останніми роками в Російській 
федерації з’явилися мережі й коаліції недержавних організацій, 
серед яких — Об’єднання юристів недержавних організацій, 
ряд неформальних асоціацій благодійних недержавних організа-
цій та бізнесових благодійників (такі спроби відзначені в Самарі, 
Пермі, Іркутську й ряді інших міст) [54, С. 16].

Тенденції щодо обмеження російською владою діяльнос-
ті недержавних організацій призвели до їх нового типу, що про-
явився саме останніми роками, орієнтовно з 2005–2008 років. 
Дуже невелика частина таких об’єднань, розширюючи масштаб 
своєї діяльності, реєструється (наприклад, щоб забезпечити ле-
гітимність у переговорах із владою), проте залишаючись за мето-
дами своєї діяльності неформальними, практично вони не мають 
офісів і штатного персоналу, стабільних джерел фінансування.

Характеризуючи доброчинну діяльність як підґрунтя для іс-
нування організацій громадянського суспільства відмітимо її 
концептуальні ознаки у різних суспільно-політичних формаціях.

У часи Древності та Середньовіччя філантропічна діяльність 
була спрямована на підтримку нужденним, забезпечення міні-
мальних суспільних потреб («хліба та видовищ»), пожертвуван-
ня на релігійні потреби чи мистецтво.

З появою капіталізму, доброчинна діяльність доповнювала 
його соціальну сторону. На його ранніх стадіях забезпечувала 
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різні види соціальних послуг, як, наприклад, освіта (громадські 
університети, гімназії, сільські школи), охорона здоров’я (гро-
мадські лікарні), соціальне забезпечення (соціальні заклади для 
людей похилого віку, божевільних, притулки). В подальшому ці 
функції реалізовуються через державні кошти або при поєднанні 
державного і недержавного капіталу. Прикладом, який характе-
ризує такий стан справ є діяльність у Російській імперії Товари-
ства піклувального про тюрми (див. напр. [55]), яке у поєднанні 
державних коштів і приватного капіталу опікувалося пенітенці-
арною системою.

Для колективістських доктрин держави доброчинна громад-
ська діяльність не є настільки необхідним елементом, її заміняє 
система соціалістичної держави, яка турбується про проблеми 
усіх членів суспільства.

У постіндустріальній демократичній державі доброчинна гро-
мадська діяльність є бажаною, адже вирішує державні завдання і 
при цьому надає кожній окремій особі можливість самостійно ви-
рішувати питання витрачення власного часу і фінансів.

Отже, сучасний рівень розвитку громадянського суспільства 
у зв’язку з демократичною державою засновується на самоорга-
нізації громадських утворень, яка утворюється з елементів гро-
мадянського суспільства, до яких належать різні інституціональ-
ні структури різноманітних організаційно-правових форм.

Загалом можна відзначити, що наскільки держава забезпе-
чує суспільні потреби, настільки менше проявляється ініціатива 
громадян вирішувати громадські питання самостійно. Якщо ж 
держава піклується лише про необхідний мінімум, то ці потре-
би вирішуються взаємодопомогою окремих осіб, об’єднань або 
підприємств. Чим слабкіше держава, тим сильніше віра в силу 
окремої особи, чим менше державних стандартів, тим більше іс-
нує простору для вільної підтримки в галузі соціальних послуг з 
боку інших громадян. І тим більший зворотний вплив на держа-
ву за надання їм відповідного правового й податкового простору.

З іншого боку, податкові пільги ніколи не були головною ру-
шійною силою громадського сектору. Наприклад, законодавство, 
що стимулює створення фондів і громадських асоціацій, було 
прийнято в США лише на зламі шістдесятих-сімдесятих років 
ХХ століття. З вітчизняного досвіду, про незначний вплив фі-



47

Теоретико-правові та історичні аспекти участі недержавних організацій 
у публічному управлінні

нансових преференцій на створення і діяльність організацій гро-
мадського сектору свідчать дані, наведені керівником ресурсно-
го центру для недержавних організацій «Гурт». Вона висловлює 
думку, що більшість громадських організацій, які працюють 
в сучасній Україні ніколи не отримували фінансової підтримки 
для своєї діяльності. На доведення цієї тези наводиться приклад 
річної співпраці цього центру з понад 50 організаціями громад-
ського сектору Київської області: лише біля 5 з них коли-небудь 
отримували гранти, хоча працюють вже декілька років [56].

Проведення історичного аналізу створення і розвитку інсти-
туцій громадянського суспільства дозволило нам дійти таких ви-
сновків:

1. Важливо систематизувати розвиток інституцій громадян-
ського суспільства часовими проміжками, заснованими на типо-
вих характеристиках:

1) період заснування концепції громадянського суспільства. 
Він охоплює період від кінця XVII століття до 1-ї половини XIX 
століття;

2) період класової теорії громадянського суспільства, що три-
вав від середини XIX століття до 2-ї полjdbyb XX століття;

3) період сучасного громадянського суспільства у провідних 
країнах світу — з 2-ї половини XX століття;

4) період інтенсифікації відродження громадянського сус-
пільства на пострадянському просторі — з останнього десятиліт-
тя XX століття.

2. Характеризуючи доброчинну діяльність як підґрунтя для 
існування організацій громадянського суспільства відмітимо її 
концептуальні ознаки у різних суспільно-політичних формаціях:

1) у часи Древності та Середньовіччя філантропічна діяльність 
була спрямована на підтримку нужденним, забезпечення міні-
мальних суспільних потреб;

2) з появою капіталізму, доброчинна діяльність доповнювала 
його соціальну сторону. На його ранніх стадіях забезпечувала 
різні види соціальних послуг, як, наприклад, освіта (громадські 
університети, гімназії, сільські школи), охорона здоров’я (гро-
мадські лікарні), соціальне забезпечення;

3) для колективістських доктрин держави доброчинна громад-
ська діяльність не є настільки необхідним елементом, її заміняє 
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система соціалістичної держави, яка турбується про проблеми 
усіх членів суспільства;

4) у постіндустріальній демократичній державі доброчинна 
громадська діяльність є бажаною, адже вирішує державні за-
вдання і при цьому надає кожній окремій особі можливість само-
стійно вирішувати питання витрачення власного часу і фінансів.

3. Нами було виділено особливості формування концепції гро-
мадянського суспільства і доброчинної діяльності у США та Єв-
ропі:

1) незважаючи на часи значного впливу держави на суспільні 
відносини (наприклад, початок ХХ століття), у США важливого 
значення в усі періоди їх історії набували відносини між грома-
дянами, ініціатива громади, а не воля держави;

2) у континентальній Європі вплив держави на громадянина 
був і залишається значним. На тлі революційної філософії під-
креслювалася ідея соціальної держави. Розвиток філантропічної 
діяльності у ХХ столітті в європейських країнах гальмувався та-
кож за рахунок могутніх міждержавних конфліктів, передусім 
Першої та Другої світових війн і протистояння капіталістичного 
і комуністичного світів.

4. Порівняльний аналіз загальносвітових та європейських тен-
денцій функціонування ініціатив громадянського суспільства, 
вивчення історії України у цьому компоненті дозволило зробити 
висновок про подібність до інших європейських країн у засадах 
формування громадянського суспільства та виділити таку укра-
їнську специфіку:

1) велике значення у середньовічному філантропічному рухо-
ві відіграла церква, представники дворянства, ряд українських 
промисловців-меценатів;

2) особливими положеннями розвитку громадського сектора 
на українських землях були протистояння, а не координація зу-
силь з державним механізмом, а саме Польською і Російською 
державами;

3) іншу велику специфічну віху розвитку громадського руху 
на українській території ознаменувала соціалістична революція 
1917 року в Російській імперії і встановлення комуністичного ре-
жиму;
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4) відродження громадянського суспільства на теренах Укра-
їни можна відслідкувати в часи радянської перебудови;

5) після занепаду впливу соціалістичної ідеології в 1980–1990 
роках, моделлю для формування громадянського суспільства 
в Україні стали базові рекомендації міжнародних фінансових ор-
ганізацій, які були спрямовані на подолання бідності і поліпшен-
ня врядування.

5. Підводячи загальний висновок щодо історичного розвитку 
громадського сектору у загальносвітовому контексті відмітимо 
важливість характеру державного впливу на суспільні процеси. 
В індустріальних та ліберальних суспільствах, таких як США, 
акумуляція капіталу сприяла розвитку філантропії та громад-
ського руху. У Європі процес формування сучасної політики ак-
тивного громадського сектору відбувався загалом за побудови со-
ціальних держав, причому філантропічний рух функціонував як 
доповнення сильної держави. На пострадянському просторі гро-
мадський рух через об’єктивні складнощі створюється заново і, 
через бюрократичну державну систему, яка часто використовує 
традиції держави-попередника, громадський рух часто не допо-
внює державних зусиль соціального характеру, а протиставляє 
себе їм.

1.3. Наукове обгрунтування 
понятійно-категоріальної основи 

діяльності недержавних організацій 

Одне з питань, що залишається актуальним для нашого сус-
пільства протягом тривалого часу, але не вирішується ні пред-
ставниками державних органів і установ, ані громадськими дія-
чами, є формування єдиного поняття і абревіатури недержавних 
організацій в Україні.

Вважаємо це певним упущенням і гадаємо, що наукове дослі-
дження щодо діяльності громадських організацій буде неповним 
без аналізу такої узагальнюючої категорії.

Створення узагальнюючої категорії для різного роду утво-
рень недержавного сектору є досить складним дослідницьким 
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завданням з кількох позицій. По-перше, цьому заважають вже 
застосовувані терміни (зокрема, громадські організації та гро-
мадські об’єднання), які, на наш погляд, не є оптимальними. 
Вони ж, попри різне значення, вживаються у законодавстві як 
синоніми, хоча, з позиції юридичної техніки, будь-які правові 
категорії мають бути точними й конкретними. По-друге, в націо-
нальній науці та практиці без ґрунтовних концептуальних засад 
було за непринциповими, на наш погляд, ознаками розмежовано 
такі сутнісно близькі категорії, як громадські та благодійні ор-
ганізації, профспілки та ін. По-третє, утворювана категорія має 
охоплювати різноманітні прояви організацій громадянського 
суспільства — від організаційно складних міжнародних органі-
зацій, до нелегалізованих утворень типу групи збирачів народ-
них ремесел.

Як зазначалося, це питання переважно залишається поза 
увагою дослідників. При роботі над підрозділом нами було про-
аналізовано праці М. Ю. Віхляєва, Є. Є. Додіної, М. Лациби, В. І. 
Надраги, М. М. Новікова, Д. Ондрушека, Я. Ю. Терещенко, поло-
ження філології, у т. ч. зарубіжної, нормативні розробки дотич-
них категорій.

Хоча в світі вироблене узагальнююче поняття щодо органі-
зацій третього сектора: NGO (non-governmental organization — 
в буквальному перекладі з англійської, неурядові організації, тер-
мін було введено в обіг Організацією Об’єднаних Націй у 1945 р.), 
але крім того зустрічаються чимало інших назв. Як правило 
вони формуються від статусу чи сутності діяльності організа-
цій [26, с. 22–23] (наприклад, MBO/PBO (mutual/public benefit 
organization) — організації, діяльність яких спрямовано на ко-
ристь суспільству чи його групам, PO (peoplers organization) — на-
родні організації, PVO (private voluntary organization) — приватні 
добровільні організації, CSO (civil society organization) — органі-
зації громадських об’єднань, NPO/NFPO (not-profit/not-for-profit 
organization) — неприбуткові (некомерційні) організації, які ді-
ють не заради прибутку).

Останні назви, так само як і традиційна NGO визнаються іно-
земними авторами як найбільш доцільний варіант для назви ін-
ституційних утворень громадської активності.
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На теренах Східної Європи та пострадянських країн щодо 
формування узагальнюючої назви організацій, які представля-
ють інтереси громадськості, як вже зазначалося, єдиного підхо-
ду немає. Застосовуються різні варіанти, що походять як від ста-
тусу організації (громадські об’єднання та об’єднання громадян, 
громадські організації, благодійні організації, молодіжні органі-
зації тощо), так і від інших характеристик. Виходячи з недостат-
ньої розробки цього питання, проведемо аналіз категорій, які 
претендують на визнання їх основними. Дослідимо як загально-
вживані, якими на наш погляд, є об’єднання громадян, громад-
ська організація, недержавна/неурядова організація, некомер-
ційна/неприбуткова організація, непідприємницьке товариство, 
так і менш згадувані у літературі.

Передусім розглянемо мовний аналіз загальних категорій, що 
утворюють цікавлячі нас словосполучення: “об’єднання” та “ор-
ганізація”.

Об’єднання — 1) ціле, що склалося на основі з’єднання, поєд-
нання чого-небудь; 2) організація людей на основі спільної мети, 
поглядів, інтересів і т.ін. [57, с. 635].

Об’єднання — 1) організація, суспільство; 2) військове форму-
вання, що складається з декількох частин [58, с. 441].

Об’єднання — 1) це з’єднання декількох компаній чи органі-
зацій в одну групу; 2) назва компанії, яка включає у себе декіль-
ка декілька компаній, організацій, установ [59].

Організація (франц. organisation — від лат. organizo — надаю 
стрункий вигляд, влаштовую) — 1) це внутрішня впорядкова-
ність, узгодженість, взаємодія більш чи менш диференційованих 
і автономних частин цілого, що обґрунтовується його побудовою; 
2) сукупність процесів чи дій, які ведуть до утворення чи вдоско-
налення взаємозв’язків між частинами цілого; 3) об’єднання лю-
дей, які спільно реалізують програму або мету і діють на основі 
певних правил і процедур. Організація зазвичай співвідноситься 
с поняттями структури, системи, управління [60].

Організація — це об’єднання людей, суспільних груп, держав 
на базі спільності інтересів, мети, програми дій і т.ін. [57, с. 679].

Організація — 1) складова частина управління, сутність якої 
заснована на координації дій окремих елементів системи, досяг-
ненні взаємної відповідності функціонування її частин; 2) фор-
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ма об’єднання людей для їх спільної діяльності в межах певної 
структури; 3) установа, покликана виконувати задані функції, 
вирішувати певне коло завдань, наприклад школа, інститут, 
банк, урядові установи [61].

Організація — 1) спосіб побудови і координації дій окремих 
елементів системи; 2) форма об’єднання фізичних чи юридичних 
осіб для їх спільної комерційної або громадської діяльності; 3) 
установа, що виконує певні функції [62].

Звернімо увагу на співставлення цих категорій у наведених 
цитатах з Великого тлумачного словника сучасної української 
мови: організація — це об’єднання, об’єднання — це організація. 
До речі слово «організовуватися» сутнісно співпадає із словом 
«об’єднуватися» (словник надає одне із тлумачень цього слова 
саме у такому сенсі) [57, с. 679].

Сучасний російський енциклопедичний словник взагалі не ха-
рактеризує категорію «об’єднання» [63].

Якщо аналізувати російські словники кінця XIX- початку 
ХХ століття, то вони або не надають окремого тлумачення сло-
вам “організація” та “об’єднання” [64], або вживають категорії 
«об’єднування як процес», «організація» як організація діяль-
ності: спрямування діяльності декількох осіб в єдиному напря-
мі [65, с. 258; 66, с. 635, 690].

Таке ж нерозмежоване значення слів «об’єднання» і «орга-
нізація» наводиться у тлумачних виданнях Радянської Укра-
їни [67, с. 494, 739].

Одне з значень слова «організація» — громадське об’єднання 
[68]. Наводиться також таке словосполучення: громадянам нада-
ється право об’єднуватися в громадські організації. Тобто, орга-
нізація розглядається як відособлене утворення (юридична осо-
ба), а об’єднання як процес її утворення.

Помітно, що організація має спільності із терміном «орган». 
Для лінгвістів дорадянського і радянського періоду було прита-
манне таке розуміння органу: 1) частина організму, що має спеці-
альне призначення; 2) державна чи громадська установа, органі-
зація (див. напр. [58, с. 458]).

Відзначимо, що у сучасному розумінні суспільних відносин 
орган асоціюється головним чином з державними завданнями. 
Це установа, яка виконує певні функції в галузі державного 
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управління, контролю, нагляду і т.ін. [57, с. 678]. Громадська 
сутність категорії «орган» сьогодні на науковому рівні не розгля-
дається.

Для продовження аналізу актуальним є дослідження, за-
сноване на аналізі спеціальних словників та енциклопедій — 
юридичних, бізнесових, фінансових та ін., адже у них розгля-
даються різні варіанти завершених категорій, що охоплюють 
роботу недержавних організацій: громадська організація 
(об’єднання), неформальна організація, комерційна та некомер-
ційна організація тощо.

Громадська організація — добровільне об’єднання грома-
дян, які у встановленому законом порядку об’єднались на основі 
спільності їх інтересів для задоволення духовних чи інших нема-
теріальних потреб [59].

Громадське об’єднання — за законом Російської федера-
ції «Про громадські об’єднання» є добровільним, самовряд-
ним, некомерційним формуванням, що створене за ініціати-
вою громадян, які об’єднались на основі спільності інтересів 
для реалізації спільних цілей, вказаних в статуті громадського 
об’єднання [69].

Громадська організація (за законом Російської федерації «Про 
громадські об’єднання») — засноване на членстві об’єднання гро-
мадян, створене для захисту спільних інтересів і досягнення ста-
тутних цілей [69].

Як бачимо у Росії подібна до вітчизняної ситуація, за якою 
громадська організація і об’єднання громадян за визначення-
ми індивідуально не ідентифікуються, адже єдина, помітна 
при мовному аналізі, відмінна ознака: членство, притаманна 
об’єднанням громадян (політичним) навіть більше, ніж громад-
ським організаціям.

Вітчизняна Юридична енциклопедія визначає громадську ор-
ганізацію і об’єднання громадян як споріднені поняття:

– громадська організація — об’єднання громадян для задово-
лення і захисту своїх законних прав і свобод, економічних, соці-
альних, культурних та інших інтересів [70, т. 1, с. 637].

– об’єднання громадян — добровільне громадське формуван-
ня, утворене на основі єдності інтересів з метою спільної реаліза-
ції громадянами своїх прав і свобод [70, т. 4, с. 209].
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Звернімо увагу на наведене визначення «громадська органі-
зація». Чітко прослідковується, що об’єднання є способом утво-
рення цього суспільного осередку, а назвою його є організація. 
Отже, фактично, якби не загальна назва національного закону 
«Про громадські об’єднання», то можливо така категорія і не за-
стосовувалася б як узагальнююча в юридичній практиці та по-
всякденному житті суспільства.

Заслуговує аналізу приділення уваги автора статті 
«Об’єднання громадян» у Юридичній енциклопедії, системі 
об’єднань. Так, Н. П. Гаєвою виділяються три загальні групи: 
політичні партії, громадські неприбуткові організації (в т. ч. 
професійні, релігійні організації) та прибуткові (комерційні) 
об’єднання громадян. З цього можна зробити висновки про прин-
циповість визначення сутності організації від її спрямування 
на одержання чи ні прибутків. Вважаємо за необхідне його вра-
хувати при формулюванні досліджуваної нами універсальної ка-
тегорії.

Прийнятною нами є позиція автора статті «Громадська орга-
нізація» щодо того, що до числа громадських організацій нале-
жать: організації для задоволення особистих потреб (спортивні 
товариства, спілки книголюбів, товариства мисливців і рибалок, 
гаражні кооперативи тощо), організації для задоволення профе-
сійних чи суспільних інтересів (профспілки, національно-куль-
турні, наукові та науково-технічні товариства, творчі спілки, 
дитячі, молодіжні, жіночі, ветеранські, благодійні організації 
тощо) [70, т. 1, с. 637]. Хоча цей перелік з точки зору законодав-
ства не є бездоганним (в Україні не надається спеціального ста-
тусу, наприклад, для жіночих організацій, для неформалізова-
них об’єднань типу спілки книголюбів), але його сутність вірна. 
Попри чітке формулювання Закону України «Про громадські 
об’єднання», що правовідносини за участю профспілок та інших 
специфічних організацій громадян не охоплюються цим Зако-
ном, але характеристики наведених організацій є ознаками сут-
ності громадських організацій як ширшого поняття.

Важливим для визначення узагальнюючого поняття недер-
жавних утворень в Україні є ознака формального затвердження 
їх статусу.
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Неформальна організація — група осіб, які здійснюють спіль-
ну економічну діяльність, не будучи організаційно оформленою 
структурою, не укладаючи юридичний договір [61]. Тобто, якщо 
провести аналогію із категоріями соціуму, то неформальною ор-
ганізацією була б група осіб, які проводять спільну (виражаючу 
групові інтереси) діяльність без проходження процедури легалі-
зації. До таких організацій можна, наприклад, віднести вузів-
ський гурток, за певними винятками — редколегію засобу масо-
вої інформації, церковний хор та ін.

Цікаве з позицій сутності громадської організації, є визна-
чення неформальної організації за російським юридичним слов-
ником. Це об’єднання двох і більше осіб, які є суб’єктами права. 
Організація може набути права юридичної особи (у випадку дер-
жавної реєстрації у встановленому законом порядку). Відсут-
ність прав юридичної особи саме собою не протирічить діяльності 
організації, якщо при цьому її члени не порушують закон [69].

Останнє формулювання підтверджує світові тенденції неприн-
циповості процедури легалізації для проведення діяльності. Ін-
шими словами легалізація організації має значення для пред-
ставництва інтересів, для укладення юридичних документів від 
імені організації, повсякденна ж діяльність недержавної нефор-
мальної структури може провадитись за самоврядною домовле-
ністю її членів (учасників).

Проведемо порівняння тлумачень комерційних і некомерцій-
них організацій. До речі, в українській мові можна розглядати 
синонімічні утворення некомерційні та неприбуткові організації.

Комеційні організації — організації-юридичні особи, що пере-
слідують в якості основної цілі своєї діяльності отримання при-
бутку [60; 62; 69] 

Термін комерційні організації рідше згадується у лінгвістич-
них працях, ніж їх антонім: некомерційні організації. Некомер-
ційні організації — юридичні особи, які не мають отримання 
прибутку в якості основної мети своєї діяльності [60], які не роз-
поділяють отриманий прибуток між учасниками [69]. Неприбут-
кова організація — організація або установа, що не ставить осно-
вним завданням своєї діяльності одержання прибутку, і може 
займатися підприємницькою діяльністю лише в межах статут-
ної необхідності [70, т. 4, с. 148].
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Приділення уваги некомерційному характеру діяльності як 
одній з найбільш важливих характеристик недержавних органі-
зацій дозволяє нам зробити висновок про необхідність врахувати 
цей чинник при утворенні узагальнюючої категорії для організа-
цій громадянського суспільства. Разом з тим, деякі джерела на-
зивають категорію некомерційні організації як узагальнююче по-
няття для усіх недержавних інституцій (наприклад, [71, с. 17]). 
Вважаємо це необґрунтованою позицією, адже до організацій, що 
не зорієнтовані на отримання прибутку належать, зокрема, дер-
жавні установи.

Отже, співставлення змісту основних понять не дає однознач-
ної відповіді щодо вибору більш відповідаючого сутності діяль-
ності недержавних утворень. Практично однаковий зміст кате-
горій «об’єднання» і «організація» дозволяє зазначити або про їх 
повну тотожність, або про недостатню розробленість їх у тлумач-
них словниках.

У одному з сучасних російських словників надається досить 
продумане тлумачення терміну «організація». Це об’єднання лю-
дей, які спільно реалізують програму чи мету і діють на основі 
визначених правил і процедур [72, с. 848].

Як бачимо, останнє формулювання найбільш вірно з наве-
дених характеризує сутність громадських утворень. Відмін-
ності від об’єднання нами вбачаються у тому, що у категорії 
«об’єднання» не завжди визначена ціль і спільні правила як 
ознаки об’єднання, організація стрункіша за структурою і ме-
тою. Саме мета зумовлює утворення організації, як державної, 
так і недержавної.

Отже, слово об’єднання є традиційним для української мови, 
як і для слов’янських загалом. Організація ж має іншомовне по-
ходження. Сутність об’єднання — саме процедура, дії; сутність 
організації — впорядкованість та спільна цілеспрямована діяль-
ність колективу (команди) однодумців.

Загалом для позначення громадських утворень можливо роз-
глядати обидві названі категорії, ми не вбачаємо для цього яких-
небудь пересторог мовного чи ідеологічного характеру. Але для 
формування системності, стрункості понять, пропонуємо вжива-
ти термін «об’єднання» для усіх видів громадських утворень по-
літичного, релігійного, соціально-економічного чи іншого харак-
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теру. Категорія ж «організація» ближче до локальних утворень, 
якими є громадські організації різних видів, вона відображає їх 
самовпорядковану сутність і наявність колективних спільних ці-
лей діяльності.

У науковій літературі з цього приводу поширені терміни «гро-
мадська організація» [73; 74], «об’єднання громадян» і «гро-
мадське об’єднання» [75], загальне поняття «представники гро-
мадськості» [76], інколи дослідники обґрунтовують особливі 
назви — «інститут добровільних об’єднань громадян» [77].

Окремі автори формулюють визначення, в яких об’єднують 
ознаки статусу і спрямованості громадських утворень. Так, 
М. М. Новіков розробив поняття «громадська правозахисна орга-
нізація” — це добровільне об’єднання людей для захисту своїх 
конституційних прав і свобод від свавілля держави через здій-
снення соціального контролю за діяльністю державних орга-
нів [77; с. 6].

У практичній діяльності представників громадянського сус-
пільства можна прослідкувати аналогічні тенденції:

1) користування традиційними національними чи іншомовни-
ми узагальнюючими категоріями (громадські організації, недер-
жавні організації, НГО, об’єднання громадян (меншою мірою));

2) використовування найзагальніших назв, що охоплюють аб-
солютно усі громадські утворення (організації громадянського 
суспільства [78, с. 6], громадські утворення, некомерційні орга-
нізації [79, с. 5] тощо);

3) гіпертрофовано принципове ставлення до законодавчо за-
кріплених термінів в Україні (наприклад, категоричне невизна-
ння спільних ознак громадської та благодійної організації).

Важливе значення має розгляд цього питання у законодавстві 
України.

При загальному аналізі законодавства нами розглядались нор-
мативно-правові акти, які містять у тексті слова з коренем від 
розшукуваних термінів «громадські» та «об’єднання». Такий 
пошук показує понад 20 тисяч актів законодавства, що свідчить 
про значний науковий і практичний інтерес визначення у систе-
мі юридичних категорій, якими позначається діяльність форм 
громадської активності. Тому з метою поєднання повноти дослі-
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дження і оперативності нами розглядалися акти різної юридич-
ної сили, що регулюють головні сфери суспільного життя.

Також нашою ціллю було прослідкувати формулювання інтер-
есуючих нас понять у нормативно-правових актах, що охоплю-
ють значний часовий проміжок, а також дослідження цього пи-
тання у міжнародних актах.

Після розширеного аналізу загального законодавства і ви-
значення основних застосовуваних категорій (єдиної прийнятої 
не було виявлено), було досліджено спеціальні нормативно-пра-
вові акти для формування висновків.

Щодо форм громадської активності зустрічаються різні назви 
як у загальному законодавстві, так і у спеціальних актах. Ілю-
струє такий невизначений підхід головне джерело українського 
права. Статті 36, 37, 42 Конституції України застосовують одно-
часно терміни «громадські організації» і «об’єднання громадян». 
Тобто законодавець не виділяє принципової різниці між назва-
ними категоріями. Разом з тим можна побачити, що категорія 
«об’єднання громадян» (громадські об’єднання) подекуди роз-
глядається як тотожне поняття (синонім) громадських організа-
цій або як ширше поняття, що включає також політичні партії, 
релігійні організації. З іншого боку, «громадська організація» 
розглядається як узагальнена категорія для інших, неполітич-
них об’єднань, зокрема профспілок і громадських організацій 
споживачів (статті 36, 42 Конституції України) [17].

Однією з найбільш задіяних у законодавстві є категорія «гро-
мадські організації». Її застосовують Кодекс України про адміні-
стративні правопорушення [80], Бюджетний кодекс України [81], 
Закони України “Про ліцензування певних видів господарської 
діяльності” [82], “Про господарські товариства” [83] та інші.

У Бюджетному кодексі України не лише обирається 
об’єднуючий термін “громадські організації”, але і визначається, 
що до їх числа входять особливі організації інвалідів та молоді, 
творчі організації, громадські організації культури і мистецтв. 
Тобто визначається об’єднуючий характер категорії “громадські 
організації”, до якої входять інші види недержавних організацій.

Іншим претендуючим на першість терміном для охоплен-
ня недержавних організацій в Україні є “громадські об’єднання” 
(об’єднання громадян). Його застосовують Земельний кодекс 
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України [84], Закони України «Про столицю України — місто-ге-
рой Київ [85], «Про вищу освіту» [86], «Про основи містобудуван-
ня» [87] та інші.

Якщо дослідити застосування категорії «громадські 
об’єднання» з позицій юридичної техніки, то її використову-
ють у двох випадках: як узагальнююче поняття для організа-
цій третього сектора та як показник, так би мовити, об’єднання 
об’єднань (синоніми — асоціація, спілка, союз), тобто організа-
ції, що включає декілька споріднених утворень.

Ще один варіант застосування юридичної техніки пропонує 
для розуміння категорії «громадські об’єднання» Господарський 
кодекс України, статті 94–95 якого називають громадським 
об’єднанням кооперативи для спільного вирішення різних за-
вдань, тобто комерційно орієнтовані недержавні структури. Інші 
акти законодавства (напр., Митний кодекс України [88]) вжива-
ють словосполучення «підприємницькі об’єднання громадян».

Крім цих прогнозованих варіантів законодавство вживає і 
інші.

Найбільш загальною категорією, що вживається у законодав-
стві щодо утворень громадянського суспільства вважаємо тер-
мін “представники громадськості” [89]. На аналогічну першість 
претендує узагальнююче поняття «інститут громадянського сус-
пільства» [90, с. 3], до якого включено громадські організації, 
професійні і творчі спілки, організації роботодавців, благодійні 
організації, релігійні організації, органи самоорганізації насе-
лення, недержавні засоби масової інформації та інші легалізова-
ні непідприємницькі товариства і установи.

Своєрідний підхід у справі формулювання узагальнюючого 
поняття нами відмічено у Цивільному кодексі України, одно-
му з найбільш важливих актів законодавства. У цьому джере-
лі не обирається єдиний термін, натомість зустрічаються аж 
три об’єднуючі категорії: «громадські організації» (стаття 314), 
«об’єднання громадян» (стаття 86) і новий термін «непідприєм-
ницькі товариства» (статті 85–86) [91]. Видається, причиною 
цього був не задум авторів цього документу, а неузгодження по-
зиції значної групи авторів та редакторів документу.

Розробники законодавчих актів інколи припускаються мето-
дологічних помилок у аналізованому нами питанні. Так, стаття 
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14 Закону України “Про електроенергетику” зазначає словоспо-
лучення: “політичних партій і рухів та інших громадських ор-
ганізацій” [92]. Тобто громадські організації розглядаються як 
родове поняття для політичних партій, а це принципово невірна 
позиція.

Словосполучення “громадські та неприбуткові організації” ви-
користовує Закон України “Про місцеве самоврядування в Укра-
їні” [93]. В такому разі можна припустити, що громадські орга-
нізації прибуткові. Вважаємо, що законодавець в цьому випадку 
ототожнював категорії громадські та неприбуткові організації.

У законодавстві можна побачити застосування категорій 
“громадське об’єднання” та “громадська організація” як тотож-
них термінів (або ж у різних частинах нормативно-правового 
акту обираються як узагальнюючі різні терміни). Так, тотож-
ність понять “громадські об’єднання” та “громадські організа-
ції” зустрічається у статті 39 Господарського кодексу України. 
Водночас у статті 112 цього акту родовим поняттям називається 
“об’єднання громадян”, що включає в себе громадські організа-
ції [94]. Подібний підхід виявлено нами у законі України «Про 
освіту» [95].

У деяких нормативно-правових актах зустрічаються вислови 
«громадських чи релігійних об’єднань», «громадських об’єднань 
і політичних партій». Тобто категорія об’єднання громадян не є 
узагальнюючою для релігійних і політичних організацій [96; 97]. 
Загалом, на наш погляд це концептуально вірна позиція, хоч 
вона суперечить чинним положенням Закону України «Про гро-
мадські об’єднання».

Принципово необхідно відмежувати від аналізованих нами 
утворень недержавного сектора не лише політичні і релігійні ор-
ганізації (їх відмінність від громадських організацій не викликає 
сумнівів у більшості науковців та практиків), але і більш специ-
фічні органи самоорганізації населення, органи громадського 
самоврядування, громадські ради. Хоча вони мають ряд спіль-
них рис з недержавними організаціями, але це принципово інші 
за природою утворення структури. Їх можна розглядати як осо-
бливий вид об’єднань громадян.

Органи самоорганізації населення — представницькі органи, 
що створюються за ініціативою частини жителів, які тимчасово 
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або постійно проживають на відповідній території в межах села, 
селища, міста жителів для вирішення спеціальних завдань:

1) створення умов для участі жителів у вирішенні питань міс-
цевого значення в межах Конституції і законів України;

2) задоволення соціальних, культурних, побутових та інших 
потреб жителів шляхом сприяння у наданні їм відповідних по-
слуг;

3) участь у реалізації соціально-економічного, культурного 
розвитку відповідної території, інших місцевих програм [98; 93].

Отже, ключовою характеристикою органів самоорганізації на-
селення є територіальний принцип їх утворення: вони діють для 
вирішення соціально-економічних питань певної територіальної 
громади.

Органи громадського самоврядування створюються в освіт-
ніх закладах [95], у справах дорожнього руху [99]. Закон Укра-
їни “Про освіту” визначає поняття, яке поєднує особливі струк-
тури, характерні для освітніх закладів: органи громадського 
самоврядування. Це збори колективу навчального закладу, 
конференції районного рівня і Всеукраїнський з’їзд працівни-
ків освіти. За нашою концепцією можна вважати ці структури 
особливим видом громадських утворень. Їх характерна риса — 
участь працівників, не наділених керівними функціями, в управ-
лінні справами базової організації. У цьому ми вбачаємо певну 
схожість з профспілками, але з особливостями, що зумовлені 
завданнями навчальних закладів. Щодо утворень, визначених 
Законом України “Про дорожній рух”, вважаємо, що назва “ор-
гани громадського самоврядування” невірно відображає їх сут-
ність. Адже в основі їх формування лежить територіальний прин-
цип, тому вірніше буде вважати їх видом органів самоорганізації 
населення та внести зміни до названих актів.

До формувань, які схожі за сутністю на утворення громадсько-
го сектора можна віднести громадські ради і колегії державних 
органів і недержавних підприємницьких структур. Так, громад-
ські ради утворюються у Національній телекомпанії України та 
Національній радіокомпанії України [96], Міністерстві фінансів 
України [100], Державній митній службі України [101], Службі 
безпеки України [102] та інших органах. Якщо органи громад-
ського спрямування у навчальних закладах об’єднують праців-
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ників цих закладів для участі в управлінні, то громадські ради 
також мають певне відношення до управління державними ор-
ганами: можуть брати участь у визначенні концептуальних за-
сад діяльності. Але їх головне завдання — громадський контр-
оль за рішеннями і діями, що відбуваються в структурі органу 
державної влади. Відповідно для ефективності і незаангажова-
ності контрольної діяльності в ідеалі до складу громадської ради 
певного державного органу мають включатися громадські ді-
ячі (члени громадських організацій), які спеціалізовано займа-
ються дотичними питаннями.

Отже, хоча ми можемо побачити спільні ознаки громадських 
організацій та розглянутих органів громадського самоврядуван-
ня і самоорганізації населення, громадських рад, але їх можна 
розглядати як особливі неінституціоналізовані види форм гро-
мадської активності.

У міжнародних документах не часто вживаються цікавлячі 
нас словосполучення. У деяких актах застосовується загальний 
термін “організації”. Європейська соціальна хартія [103] вживає 
словосполучення «право на свободу об’єднання у національні або 
міжнародні організації». Конвенція про захист прав людини і 
основних свобод, Конвенція про охорону всесвітньої культурної 
і природної спадщини, Конвенція Ради Європи про запобігання 
тероризму [104] застосовують термін «неурядові організації». 
Мінімальні стандартні правила поводження з в’язнями [105] 
застосовують категорію неурядові (громадські) організації. 
Припускаємо, що названий найпопулярніший термін «неуря-
дові організації» застосовується як буквальний переклад най-
поширенішого міжнародного терміну NGO (non-governmental 
organization).

Цікаво дослідити історичні акти, які приймалися за часів Ра-
дянського Союзу. Так, за Конституцією УРСР 1978 року [106] 
найбільше з числа понять, які ми досліджували, зустрічається 
традиційне «громадські організації». Але фактично на рівні з 
цією категорією як синоніми згадуються громадські органи і гро-
мадські об’єднання. Також у цьому акті як особлива категорія 
вживається термін «органи громадської самодіяльності».

Закон «Про Державну Народню Раду Української Народньої 
Республіки» від 12 листопада 1920 року [107] вживає термін гро-
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мадські організації та не включає до їх числа політичні організа-
ції. Термін «громадські організації» вживається також у Поло-
женні про державний нотаріат Української РСР [108] та інших 
актах.

Таким чином категорія «об’єднання» для узагальнення орга-
нізацій громадян у історичних актах практично не вживається, 
на першість претендує назва «громадська організація».

Найбільш деталізовано розглядаються різного роду громад-
ські утворення у спеціальному законодавстві, базовим актом яко-
го є Закон України «Про громадські об’єднання» [109].

Закон визначає громадське об’єднання як добро-
вільне об’єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приват-
ного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволен-
ня суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, 
екологічних, та інших інтересів. Тобто запропоноване поняття 
громадських об’єднань досить вірно і повно характеризує їх сут-
ність.

Водночас у Законі України «Про громадські об’єднання» зро-
блено не зовсім вдалу, на наш погляд, з наукових позицій, спробу 
розмежувати узагальнюючі поняття для громадських утворень. 
Так, не є громадськими об’єднаннями за цим Законом релігійні 
організації; непідприємницькі товариства, що утворюються ак-
там и органів державної в лади, інших державних органів, органів 
влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самовря-
дування; асоціації органів місцевого самоврядування та їх добро-
вільних об’єднань ; саморегулівні організацій, організації, які 
здійснюють професійне самов рядування; непідприємницькі това-
риства (які не є громадськими об’єднаннями), поряд ок створення 
і діяльності яких визначається відповідним законодавством. Тоб-
то, слідуючи логіці законодавця за своєю природою ряд громад-
ських утворень некомерційного (непідприємницького) характеру 
є громадськими об’єднаннями, але такими їх вважати невірно че-
рез спеціальні закони, що визначають їх статус.

Тобто, попри те, що визначення утворень громадянського сус-
пільства в Законі України «Про громадські об’єднання» досить 
вірно розкриває їх сутність, подальші кроки Закону носять скорі-
ше роз’єднуючий характер, призводять до утворення численних 
законів, що розкривають галузеві особливості сутнісно єдиних 
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утворень. Так, діяльність добровільних громадських формувань, 
створених на основі єдності інтересів для спільної реалізації 
громадянами своїх прав і свобод сьогодні регулюється закона-
ми «Про благодійну діяльність та благодійні організації» [110], 
«Про молодіжні та дитячі громадські організації» [111], «Про 
організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяль-
ності» [112], «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяль-
ності» [113], «Про професійних творчих працівників та творчі 
спілки» [114] та ін.

Ми свідомо не включаємо до названого переліку акти, які ви-
значають діяльність об’єднань, що мають політичний чи релігій-
ний характер діяльності, відносяться до інституту самовряду-
вання. В той же час можна відзначити, що у політичному житті, 
у вирішенні місцевих проблем в Україні беруть участь і громад-
ські організації. Але їх ключовий внесок в таку діяльність об-
межується представництвом і захистом групових інтересів (на-
приклад, контроль за дотриманням прав у виборчому процесі, 
при вирішенні питань місцевого значення).

Щоб побачити спільну природу названих утворень громад-
ськості і наблизитись до формування узагальнюючого поняття 
для цих організацій, пропонуємо розглянути їх визначення у за-
конах.

Громадською організацією є громадське об’єднання, засно-
вниками та членами (учасниками) якого є фізичні особи, а гро-
мадською спілкою — громадське об’єднання, засновниками яко-
го є юридичні особи приватного права, а членами (учасниками) 
можуть бути юридичні особи приватного права та фізичні осо-
би [109].

Організація роботодавців — громадська неприбуткова орга-
нізація, яка об’єднує роботодавців на засадах добровільності та 
рівноправності з метою представництва і захисту їх прав та ін-
тересів [112]. Порівняно з визначеннями громадська організація 
і громадське об’єднання вказано особливі інтереси засновників. 
За іншими характеристиками (неприбутковість, добровільність, 
рівноправність учасників) це лише підвид громадських організа-
цій.

Професійна спілка — добровільна неприбуткова громадська 
організація, що об’єднує громадян, пов’язаних спільними ін-
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тересами за родом їх професійної (трудової) діяльності (навчан-
ня) [113]. Мовний аналіз цього поняття дозволяє зробити ви-
сновки, подібні до організацій роботодавців (це лише підвид 
громадських організацій, що захищає особливі групові інтереси, 
пов’язані з трудовою (навчальною) діяльністю). Більша інститу-
ційна визначеність профспілок зумовлена давнішим історичним 
розвитком і важливістю завдань, що постають перед ними.

Молодіжна (дитяча) громадська організація — об’єднання 
громадян відповідного віку, метою яких є здійснення діяльнос-
ті, спрямованої на задоволення та захист своїх законних соціаль-
них, економічних, творчих, духовних та інших спільних інтер-
есів [111]. Таким чином ми знову не бачимо принципових ознак, 
щоб заперечити приналежність цих утворень до числа особливих 
видів громадських організацій. Про це свідчить навіть їх назва, 
яку можна буквально переформулювати так: особлива громад-
ська організація, що об’єднує молодь. Між іншим, захищати 
права дітей і молоді можуть і звичайні громадські організації, 
чим багато з них успішно займаються.

Благодійна організація — недержавна організація, головною 
метою діяльності якої є здійснення добровільної безкорисливої 
благодійної діяльності в інтересах суспільства або окремих кате-
горій осіб [110].

Таким чином, аналіз законодавства щодо діяльності громад-
ських утворень дозволив зробити такі висновки щодо визначення 
їх понятійно-категоріального апарату:

1. У більшості випадків відстоюється вірна позиція, що сут-
нісно розмежовує громадські організації та політичні й релігійні 
утворення.

2. Законодавець в цілому розуміє необхідність утворення ро-
дового узагальнюючого поняття для форм громадських утворень.

3. Водночас єдиного узагальненого поняття у проаналізовано-
му законодавстві немає.

4. На визнання узагальнюючим поняттям претендують катего-
рії «громадські об’єднання (об’єднання громадян)» і «громадська 
організація», або ж новоутворені категорії (наприклад непідпри-
ємницьке товариство за Цивільним кодексом України).

Можна виявити наступні підходи у розгляді узагальнюючого 
поняття щодо організацій громадянського суспільства:
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1. Різні назви «громадські об’єднання (об’єднання грома-
дян)», «громадські організації» та інші можуть вживатися як си-
ноніми без визначення головної категорії.

2. Традиційний підхід: без будь-якого обґрунтування родовою 
категорією називаються або громадські організації (у більшості 
випадків), або громадські об’єднання (об’єднання громадян).

3. Скасований підхід колишнього закону «Про об’єднання гро-
мадян». Цей підхід чітко в єдиному акті законодавства не викла-
дений. Він є консолідованим нами на основі аналізу різних актів 
законодавства і визнаний нами як найбільш досконалий.

4. За останнім варіантом загальною категорією, що охоплює 
усі форми громадської активності є «громадське об’єднання», 
яке в широкому розумінні об’єднує політичні організації (пар-
тії, рухи та ін.), релігійні організації, органи самоорганізації 
населення, громадські організації. В свою чергу до числа гро-
мадських організацій включаються різні організації, які регулю-
ються окремими законами (благодійні організації, профспілки і 
творчі спілки, організації інвалідів і споживачів та ін.). За цим 
підходом можна до числа об’єднань включати і стійкі групи гро-
мадян, що не пройшли процедури легалізації згідно законодав-
ства про об’єднання громадян, але мають ознаки громадських 
утворень (органи самодіяльності, громадські ради, колегіальні 
дорадчі органи закладів освіти тощо).

Недоліками останнього підходу, які необхідно виправити є:
• по-перше, невідображеність такої позиції в єдиному акті 

законодавства і деяка неузгодженість з законом «Про громадські 
об’єднання»;

• по-друге, необхідність подальшої систематизації норм 
про різні види громадських організацій;

• по-третє, категорія «громадська організація» через вже 
утвердженість в законодавстві і свідомості людей (в тому чис-
лі громадських діячів і науковців) як простий, не родовий вид 
об’єднань громадян (відмінний, зокрема, від благодійних орга-
нізацій), має бути дещо переформульована так, щоб водночас 
не втратити впізнаваності, але змістовно розширитися. Це дасть 
змогу нарешті подолати невпорядкованість у назвах і системі 
громадських утворень в нашій державі.



67

Теоретико-правові та історичні аспекти участі недержавних організацій 
у публічному управлінні

1. Оновлений підхід Закону України «Про громадські об’єд-
нання», за яким узагальнююча категорія для форм недержав-
них організацій втрачена, натомість колишня така категорія 
«об’єднання громадян» (у новій редакції «громадські об’єднання») 
штучно звужена громадськими організаціями та громадськими 
спілками, різниця між якими лише у незначних відносинах член-
ства.

2. За зазначеним четвертим підходом узагальнююча категорія 
знаходиться лише у наукових надбаннях та, на наш погляд, нею 
є «інституції громадянського суспільства» або ж «недержавні ін-
ституції (організації)».

Однією з актуальних спроб якісно сформулювати узагальню-
юче поняття цих структур є підхід, застосований у одній з най-
більш неконсервативних енциклопедій: електронній Вікіпе-
дії (Wikipedia) [115]. В її україномовному варіанті вживається 
термін недержавні неприбуткові організації (ННО). Відзначимо 
вдалість цієї категорії, адже вона вміщує в собі два основних уза-
гальнюючих компоненти: ознака відсутності державного склад-
ника та орієнтованість на діяльність без отримання прибутку і 
його розподілу для вигоди членів організації. Водночас відзначи-
мо, що ознака недержавності не є однозначною для громадських 
об’єднань. Адже колективним членом такої організації може 
бути, наприклад, колектив державної установи, недержавні ор-
ганізації можуть фінансуватися за рахунок державних коштів.

Таким чином, проведення мовного та історичного аналізу, ви-
вчення позицій законотворців, науковців, практиків недержав-
ного сектору з проблематики пошуку узагальнюючого поняття 
для недержавних інституцій дозволяють зробити такі висновки.

1. В українському суспільстві, науковій юридичній та філоло-
гічній думці відсутня єдина практика щодо узагальнюючого по-
няття недержавних організацій в Україні.

2. Вважаємо, що вдалою пропозицією врегулювання описано-
го питання є вибір такої узагальнюючої категорії, яка, по-перше, 
принципово розмежує подібні (за логікою законодавства Укра-
їни) категорії «громадські об’єднання (об’єднання громадян)», 
«громадські організації»; по-друге, чітко відмежує громадські 
організації від державних органів, підприємницьких структур, 
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від політичних і релігійних організацій; по-третє, буде більш уні-
фікована з міжнародною термінологією.

3. Пропонуємо для обрання узагальнюючого поняття громад-
ських утворень в Україні такий термін: непідприємницька гро-
мадська організація. Позитивні аспекти цієї назви:

• її абревіатура (НГО) співпадає з всесвітньо визнаною 
(NGO), тобто не потребує жодного адаптаційного періоду у гро-
мадському секторі в Україні (велика частина учасників громад-
ського руху в повсякденній практиці називають свої організації 
НГО за світовою аналогією);

• пропонований термін відповідає термінології Цивільного 
кодексу України, розвиваючи його новелу «непідприємницьке 
товариство»;

• загалом цей термін відповідає найвірнішому сьогодні за-
конодавчому поняттю «громадські організації», що не вимагає 
вносити зміни в усе законодавство, водночас обрана нова катего-
рія вдосконалює вже згадану і цим нарешті відмежовує її від тої, 
що вважалася раніше тотожною: «об’єднання громадян (громад-
ські об’єднання)».

4. Аналіз найбільш вдалих законодавчих визначень недер-
жавних непідприємницьких структур, що вірно розкривають їх 
методологію, дозволив сформулювати таке поняття. Непідпри-
ємницька громадська організація — громадське формування, що 
діє на засадах добровільності та рівноправності для спільної реа-
лізації прав і свобод людини, задоволення й захисту своїх закон-
них інтересів та яке не має на меті одержання прибутку для його 
наступного розподілу між учасниками.

5. При виборі категорії непідприємницька громадська органі-
зація для охоплення організацій громадського сектору в Україні 
можливо не вносити зміни до усіх актів законодавства, що вико-
ристовують спірні категорії. Коригування законодавчих основ 
полягатиме на першому етапі у включенні цього поняття в чин-
ний Закон “Про громадські об’єднання” та виправлення методо-
логічних помилок щодо організацій громадянського суспільства, 
про які ми наголошували вище. Також в Законі необхідно висвіт-
лити систему недержавних організацій, що дозволить нарешті 
їх розмежувати. Виправлений Закон України “Про громадські 
об’єднання” в такому разі слугуватиме як базовий нормативно-
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правовий акт для усіх форм громадської активності. Він має або 
вмістити положення, що висвітлюють особливості усіх недержав-
них організацій (в такому разі цей документ може бути названий 
кодексом), або ж включити лише загальні, концептуальні поло-
ження недержавного руху (галузеві особливості різних його форм 
будуть і надалі розкриватися у інших законах).

6. В режимі найбільш узагальнених назв усіх утворень грома-
дянського суспільства, для синонімічного застосування нормаль-
ним є застосування понять на кшталт “організації (інститути, 
формування) громадянського суспільства”, “організації громад-
ського сектору”, “недержавні організації” хоча їх загальність 
не дозволяє однозначно відрізнити, наприклад, політичну пар-
тію, релігійну та громадську організацію. Невдалим є, на наш 
погляд, застосування з аналогічною метою термінів некомер-
ційні (неприбуткові) організації, неурядові організації, адже 
вони розкривають лише одну з ключових ознак неприбуткових 
громадських організацій.

1.4. Міжнародний досвід участі недержавних 
організацій у публічному управлінні 

Для розвитку національної практики взаємодії суспільних ін-
ституцій та державних органів доцільно зосередити увагу на ана-
лізі досвіду іноземних країн. Правозахисна та інша діяльність 
юридично-спрямованих громадських організацій має загально-
світове поширення. Різні держави тривалий час відпрацьовують 
організаційні засади започаткування та діяльності недержав-
них організацій, форми і методи їх співпраці з органами влади, 
напрями участі у публічному управлінні. Аналіз міжнародного 
досвіду діяльності непідприємницьких громадських організа-
цій юридичного спрямування дозволяє виділити для поширення 
в Україні як вдалі практики, так і такі тенденції, що неприйнят-
ні у нашій державі.

Опрацювання нами досвіду іноземних країн доцільно систе-
матизувати шляхом розкриття практики діяльності громадських 
інституцій юридичного спрямування у країнах пострадянського 
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простору та інших країнах світу. Розпочати, на наш погляд, до-
цільно з країн, близьких до нас за суспільним розвитком та мен-
тальністю, — країн пострадянського простору.

У країнах СНД перші паростки інституціоналізації грома-
дянського суспільства на початку 1990-х років були ініційовані 
за активної позиції іноземних донорських організацій, тому де-
які форми недержавних організацій були вибудувані відповідно 
до західного зразку третього сектора. Однак свою легітимність, 
свій соціальний капітал ці нові утворення могли сформувати 
лише з опорою на місцеві громади.

Близько десяти років тому пострадянські держави стали усві-
домлювати значення громадських організацій, але від політи-
ки невтручання, характерної для 1990-х років, воно перейшло 
не до співробітництва й підтримки, а до поступового обмеження 
самоуправління недержавних інституцій, подекуди створюю-
чи негативний імідж недержавних, насамперед, правозахисних 
організацій [116]. Наприкінці 1990-х — початку 2000-х років 
спостерігалася руйнація: з одного боку, стійкі організації еволю-
ціонували в напрямку більш демократичної моделі, вони мали 
потребу в міжнародному визнанні й інтеграції у світові структу-
ри. З іншого боку, ті новоутворені активні мережеві структури, 
які були створені за участю західних донорів, стали зміцнюва-
ти свої зв’язки з місцевим самоврядуванням і прагнути до біль-
шої участі у формулюванні національних пріоритетів. Разом 
з тим, нескінченна кількість локальних інституцій громадян-
ського суспільства, стикнувшись із державним впливом та зву-
жуванням їхніх ініціатив, припинили своє існування, або діють 
менш організовано. Якщо на Заході громадські рухи й ініційова-
ні громадськістю дослідження спричинюють зміни у соціальній 
політиці, то в сучасній Росії програмні завдання деяких громад-
ських мереж, наприклад, інвалідів, визначаються державною 
владою, що формулює політичні визначення групових прав [117, 
с. 8]. Аналогічні висновки можна зробити і щодо Таджикістану, 
у якому громадські рухи обмежуються, недержавні організації 
проходять додаткові реєстраційні процедури та мають обмежен-
ня за територіальною ознакою та ознакою членства [118, с. 40]. 
Узбецький стан справ, порівняно з іншими країнами ще гір-
ший [119]: недержавні правозахисні організації поодинокі, без 
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налагодженої координації, навіть зареєструвати громадську ор-
ганізацію правозахисного спрямування є проблемою.

Дещо кращою є ситуація із зазначеного питання у Казахстані. 
Стабільний азійський режим Н. Назарбаєва привів до поступово-
го розвитку недержавних організацій та їх діяльності. Незважа-
ючи на те, що загалом стан справ з правами людини і свободою 
об’єднань визнається недостатньо якісним, помітні системні кро-
ки до його широкопланового удосконалення на різних рівнях, 
прийнято Національний план дій в галузі прав людини в Респу-
бліці Казахстан на 2009–2012 роки [120].

Досить показово репрезентують сучасний досвід діяльнос-
ті недержавних організацій у Російській федерації та країнах 
СНД результати декількох проведених останніми роками дослі-
джень. Нами досліджені опитування, що проводилися з пред-
ставниками населення, недержавних організацій та органів 
влади впродовж 2004–2009 років. До їх проведення залучалися 
дослідницька група «ЦИРКОН», Агентство соціальної інформа-
ції, Центр сприяння проведенню досліджень проблем громадян-
ського суспільства «Демос», фонд «Суспільна думка», таджицьке 
представництво «Christian Aid», міжнародна організація «Алла-
вида». Матеріали цих досліджень оприлюднені [118; 121; 122; 
123; 124].

Отже, у країнах пострадянського простору поінформованість 
громадян про те, що таке некомерційна, громадська організація 
і щодо типів подібних організацій залишається незадовільно низ-
кою й незмінною протягом останніх декількох років, незважаю-
чи на кількість публікацій у засобах масової інформації й діяль-
ність суспільних палат і рад різних рівнів, а також більш активну 
позицію бізнесу щодо взаємодії з такими утвореннями. Так, по-
зитивна оцінка діяльності громадських об’єднань у Таджикістані 
сьогодні помітно вище рівня поінформованості про них (65 й 42% 
відповідно) [118, с. 44].

У суспільній думці діяльність недержавних організацій 
сприймається насамперед як правозахисна. Хоча таке ж чис-
ло респондентів вважає, що ця діяльність взагалі не помітна й 
не важлива для більшості громадян. З іншого боку це тверджен-
ня підтримується тим, що за баченням населення, лише 10% 
опитаних вважають доцільним правозахист у сучасній Росії.
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Відповіді респондентів щодо основного роду занять недержав-
них організацій у Російській федерації були такі: захищають 
права громадян (35%); їхня діяльність для більшості громадян 
не помітна й не важлива (35%); сприяють рішенню гострих со-
ціальних проблем (31%); надають послуги й допомогу тільки 
членам своєї організації (28%); створюються для рішення окре-
мих завдань, що задовольняють особисті інтереси їхніх керівни-
ків (25%); здійснюють незалежний громадський контроль за ді-
яльністю державних органів (21%); здійснюють незалежний 
громадський контроль над діяльністю бізнесу (17%) [121].

Оцінюючи рівень соціальної активності росіян слід відмі-
тити, що у спадок від радянського соціального укладу росій-
ське суспільство отримало такий рівень громадської активнос-
ті, за яким дотепер характерна не культура участі у суспільних 
процесах, а пасивна, або суб’єктивна, політична культура. При 
ній люди орієнтуються в основному на результати політичної 
системи, тобто чекають від держави забезпечення їхньої освіти, 
працевлаштування, добробуту, безпеки в обмін на політичну ло-
яльність до керівництва [125; 126]. Дослідження останніх років 
дещо змінюють ці аспекти: за рік на добровільну безоплатну ро-
боту з місця проживання середньостатистичний громадянин ви-
трачає близько 15 годин на рік, а на діяльність у громадських та 
інших недержавних організаціях — приблизно 20 годин на рік, 
причому кожного третього до цього примушували на роботі. За-
галом переважна більшість розуміє потребу витрачати власний 
час на суспільні потреби. Вважаємо це певним симбіозом радян-
ської громадської активності та пострадянського індивідуалізму: 
люди згодні, щоб їх залучали до праці на суспільне благо, проте 
особисто її організовувати не особливо бажають.

Сьогодні, зокрема у Росії, відбулося збільшення фінансуван-
ня діяльності недержавних організацій з боку держави. Причому 
фінансування діяльності збільшилося не тільки на федеральному 
рівні, але й у більшості регіонів продовжилася практика надання 
засобів у вигляді муніципального гранту або замовлення, а також 
залучення недержавних організацій для виконання різного роду 
робіт на оплатній основі [121, с. 20]. Однак тематика, що підтри-
мують російські добродійники, залишається досить вузькою — 
діти, освіта, здоров’я, спорт. Це не зовсім збігається з очікуван-
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нями громадян, але сприймається ними й державою краще, ніж 
якби російські донори підтримували екологію або правозахист.

Неурядові організації сучасних пострадянських країн тради-
ційно беруть на себе частину турбот у галузі освіти, виховання, 
охорони здоров’я, просвітництва [127]. Найбільш розвинутою 
галуззю інтересів громадського сектору у Росії стала соціальна 
сфера, де некомерційні організації обслуговують до 30 мільйо-
нів громадян щорічно, знімаючи значний тягар з держбюджету 
й будучи, по суті, лідерами соціальної реформи [128]. Головними 
сферами діяльності недержавних організацій у Росії є освіта й 
наука (32%), культура й спорт (27%), а також охорона здоров’я й 
робота профспілок і професійних організацій.

Сприйняття недержавних організацій як таких, що здат-
ні здійснювати незалежний контроль за діяльністю бізнесу й 
держави, у баченні російських громадян викликає скоріше за-
перечення, ніж підтримку. При цьому кількість респонден-
тів, які не визначилися у цих питаннях, становить ледве біль-
ше половини опитаних (52% й 51% відповідно). Практично 
кожен п’ятий росіянин (21%) вважає, що недержавні організа-
ції не вступають у контакти із владою. На думку лише 13% рес-
пондентів недержавні організації захищають інтереси громадян 
перед органами влади. За оцінками експертів, найбільш інтен-
сивна взаємодія органів влади й недержавних організацій від-
бувається на рівні місцевого самоврядування, адже вони стають 
тут реальними партнерами органів місцевого самоврядування 
в рішенні питань місцевого значення. Так, за результатами до-
слідження, близько 80% опитаних недержавних організацій час-
то (65%) або іноді (21%) взаємодіють із органами місцевого само-
врядування; з регіональними органами влади часто взаємодіють 
62% недержавних організацій, а з федеральними — тільки 42% 
опитаних. 49% опитаних представників влади, у свою чергу, по-
відомили, що часто взаємодіють із недержавними організаціями, 
ще 34% — іноді, і лише 1% завагалися з відповіддю [121, с. 22]. 
Так само, 62% респондентів із числа держслужбовців Таджи-
кістану відзначили, що їхнє відомство взаємодіє із громадськи-
ми об’єднаннями [118, с. 44; 124, с. 90]. Соціальне партнерство 
сприймається респондентами, як співробітництво у вирішенні 
проблем освіти, охорони здоров’я, створення робочих місць.
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Характеризуючи напрями діяльності недержавних організа-
цій юридичного спрямування в пострадянських країнах, виділи-
мо такі з них:

• організації в галузі захисту прав пацієнтів;
• організації захисту трудових прав та профспілки [129; 

130, с. 35];
• природоохоронні правозахисні організації [121, с. 38; 

124, с. 105–106];
• організації громадянського суспільства в галузі протидії 

ксенофобії, у справах протидії торгівлі людьми та захисту прав 
мігрантів [131, с. 160; 132, с. 73];

• організації юридичного спрямування в галузі освіти й на-
уки [121, с. 41; 297; 124, с. 95–96; 133, с. 12–13; 118, с. 42];

• громадські інституції у сфері забезпечення гендерної рів-
ності [134, с. 39; 124, с. 106–107] та інші.

Кількість некомерційних організацій у Російській федерації 
на 1 січня 2007 року становила 673 019 [121, с. 11]. У загальній 
структурі організаційно-правових форм недержавних організа-
цій (за винятком установ) переважають суспільні й релігійні ор-
ганізації (49,9%) і споживчі кооперативи (23,9%), тоді як інші 
типи представлені значно меншим числом утворень. Найменше 
число таких структур — серед організацій територіального гро-
мадського самоврядування (0,4%). Аналіз структури некомер-
ційного сектору за кілька останніх років говорить про те, що 
частка громадських і релігійних організацій скоротилася, а част-
ка інших форм — фондів, суспільних рухів, автономних некомер-
ційних організацій і некомерційних партнерств зросла, у тому 
числі у зв’язку зі зміною законодавства [121, с. 11]. На січень 
2009 року в Таджикістані було зареєстровано лише 1 723 громад-
ських організацій, при цьому у 2007 році до прийняття спеціалі-
зованого закону їх було більше 3 130 [118, с. 41].

Кількість асоціацій і мережних організацій у різних сфе-
рах недержавного сектора також залишається невисокою у порів-
нянні з іншими країнами. Проте останніми роками в Російській 
федерації з’явилися мережі й коаліції недержавних організацій, 
серед яких — Об’єднання юристів недержавних організацій, 
ряд неформальних асоціацій благодійних недержавних організа-
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цій та бізнесових благодійників (такі спроби відзначені в Самарі, 
Пермі, Іркутську й ряді інших міст) [121, с. 16].

Тенденції щодо обмеження російською владою діяльнос-
ті недержавних організацій призвели до їх нового типу, що про-
явився саме останніми роками, орієнтовно з 2005–2008 років. 
Дуже невелика частина таких об’єднань, розширюючи масштаб 
своєї діяльності, реєструється (наприклад, щоб забезпечити ле-
гітимність у переговорах із владою), проте залишаючись за мето-
дами своєї діяльності неформальними, практично вони не мають 
офісів і штатного персоналу, стабільних джерел фінансування.

Як зазначають російські дослідники П. Романов та О. Ярська-
Смірнова [135, с. 9], із середини першого десятиліття 2000-х 
років на хвилі локальних протестів спостерігається вираз-
ний ріст консолідації недержавних організацій, новий підйом 
громадської активності, що стимулюється соціальними про-
блемами міст і недоліками соціальної політики. Виникають 
численні об’єднання, що не реєструються — неформальні спів-
товариства, самоорганізація яких пов’язана не з політичною ді-
яльністю, а з наміром вирішувати конкретні соціальні пробле-
ми [121, с. 24–25].

Основні сфери, щодо яких найбільш активно діють «неформа-
ли»:

• житлова сфера (обмеження прав на приватизацію, на-
дання й соціальне наймання житла, перешкоди при організації 
товариств власників житла, необґрунтованість тарифів на жит-
лово-комунальні послуги, пайовики, ущільнювальна забудова 
тощо);

• екологія (вирубка міських зелених масивів, розміщення 
екологічно шкідливих виробництв, складування сміття й про-
мислових відходів і т. п.);

• порушення прав автомобілістів;
• захист прав інвалідів й, зокрема, дітей-інвалідів;
• опіка над дітьми-сиротами й дітьми з неблагополучних 

родин;
• допомога самотнім людям похилого віку;
• робота з мігрантами [121].
Характеризуючи сегмент молодіжного правозахисного руху 

у сучасній Росії, дослідниця О. Л. Омельченко [136] конста-
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тує недостатній рівень розвитку молодіжних організацій, які ді-
ють у загальному розумінні активності правозахисту.

Через ряд складностей організаційного та психологічного ха-
рактеру, молодіжний правозахисний рух у сучасній Росії має 
ознаки, з одного боку, невисокого розвитку таких форм актив-
ності як захист прав людини, пропагування соціально-бажаної 
правової поведінки та взаємодії держави та громадянського сус-
пільства, з іншого боку, стають популярними і розвинутими фор-
ми соціальної активності громадсько-політичного спрямування. 
Наводяться різноманітні дані проурядових формальних моло-
діжних структур [137] та їх антиподів — як правило, неформаль-
них груп, які виражають або антиурядові позиції (наприклад, 
проти спецсигналів на владних автомобілях), або антисоціаль-
ні (рухи неонацистів, анархістів тощо).

Характеризуючи активізацію діяльності недержавних органі-
зацій молоді, можливо акцентувати реалізацію різних освітніх 
проектів, у тому числі в царині екології, розвитку толерантнос-
ті, боротьби із соціальними хворобами (алкоголізмом, наркома-
нією, девіантною поведінкою тощо) [138]. Так, серед провідних 
напрямків правопросвітницької роботи в Таджикистані недер-
жавні організації називають співвідношення церкви й суспіль-
ства, права на суспільну ініціативу, права жінок і дітей, раціо-
нальне використання ресурсів та екологічні права [124, с. 95–96; 
133, с. 12–13].

Розкриваючи питання правового захисту й правової просві-
ти в освітянській спільноті доцільно виокремити мережу юри-
дичних клінік вищих навчальних закладів. Саме ці структури 
уособлюють громадську сутність якості юридичної освіти та на-
дання безоплатних послуг населенню. Сьогодні у Росії діють біль-
ше 200 юридичних клінік [139; 140; 141]. Деякі російські виші 
створили мережу безкоштовної юридичної допомоги, відкривши 
юридичні клініки в різних містах.

Дослідники відзначають позитивні приклади адвокасі-кам-
паній громадських організацій. Так, в 2004–2006 роках ря-
дом таджицьких громадських організацій були ініційовані 
зміни в законодавчому урегулюванні й реальному забезпеченні 
прав дітей-інвалідів, в 2003 році організацією «РУШД» були про-
ведені комплексні заходи щодо забезпечення майнових прав жі-
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нок, громадські організації займають активну позицію в сфері 
виборчих прав [124, с. 96–98].

Як приклад місцево-орієнтованих ініціатив у Таджикистані 
приводиться будівництво мостів і доріг, інших комунікацій [124, 
с. 92–94]. Цікавим досвідом таджицьких громадських організа-
цій є підтримка інституціоналізованими організаціями менш 
розвинених співтовариств (так званих «сільських» організа-
цій) [124, с. 93–94]. При цьому перші здійснюють комунікацію 
з донорами й органами влади, другі займаються виявленням про-
блем і потреб місцевої громади.

Загалом, характеризуючи розвиток інститутів громадянського 
суспільства у країнах пострадянського простору, доцільно навес-
ти твердження російського дослідника А. Ю. Сунгурова. Він за-
значає, що середовище громадського сектору є ядром, основною 
частиною громадянського суспільства, зокрема тому, що в цьо-
му співтоваристві найбільшою мірою зберігся сьогодні пріоритет 
моральних цінностей. Можна сподіватися також, що саме звідси 
реальні моральні стандарти поширяться на інші частини суспіль-
ства — політичне співтовариство (у вигляді побудови моральної 
політики) і економічне співтовариство (у вигляді нової етики біз-
несу або корпоративної моралі) [125].

Проте, вочевидь можна зробити загальний висновок, що від-
сутність у органів влади більшості пострадянських країн волі й 
політичної культури вибудовувати взаємодію з багатополярним 
громадським суспільством, а також недостатня загальна консо-
лідація соціальних рухів приведуть до обмеження діалогу. Так, 
уже сьогодні підсилюється конкуренція між старими й новими 
об’єднаннями, у результаті виграють ті, хто має більше символіч-
них ресурсів і досвід взаємодії з владними інститутами.

Для дослідження ролі недержавних організацій у формуван-
ні пріоритетів та здійсненні публічного управління важливо до-
слідити не лише позицію пострадянських країн, але також і стан 
справ у провідних країнах світу та країнах, що розвиваються. 
Причому, внаслідок деяких висновків, зроблених нами у підроз-
ділах 1.1. та 1.2. (американські організації громадського секто-
ру значно активніші у державній політиці за своїх європейських 
колег), у цьому підрозділі для нас показовішим був досвід діяль-
ності недержавних організацій у Сполучених Штатах Америки. 
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Тому, стан справ у європейських країнах та країнах третього 
світу нами висвітлений у меншій мірі та у зв’язку з виявленими 
американськими тенденціями.

Сполучені Штати Америки є однією з провідних держав у га-
лузі забезпечення прав людини й правозахисної діяльності. Пра-
во на об’єднання та захист своїх інтересів, вільне вираження по-
глядів та протестів, незалежність судової системи є визнаними 
в США пріоритетами державної політики. Проте і у цій державі 
ситуація із недержавним правозахистом залишається складною: 
помітні та значні успіхи в одних галузях правового захисту меж-
ують із загостренням проблем в інших.

Досліджуючи сучасну історію правозахисного руху у Сполуче-
них Штатах Америки можна прослідкувати її початок, як і в ін-
ших провідних країнах світу, з прийняття у 1948 році Загальної 
декларації прав людини.

Протягом першої половини 20-го століття Сполучені Шта-
ти Америки були активним прихильником створення універ-
сальної системи прав людини. Проте, незважаючи на початко-
ву підтримку, в 1950-і — 1960-ті роки США припинили участь, 
а в деяких випадках, показали неприйняття новоствореної між-
народної системи прав людини. Зовнішня політика США не за-
вжди поважає права людини, так само як внутрішня політика 
уряду, за свідченням експертів, не в повній мірі гарантує права 
людини, зокрема в економічній і соціальних сферах. Сполучені 
Штати Америки не ратифікували ряд основних договорів з прав 
людини. Навіть ратифікуючи міжнародні стандарти з прав лю-
дини, Сполучені Штати Америки подекуди залишають за ними 
формулювання «частково», «за виключенням національного за-
конодавства» [142, с. 29]. Це зумовлює наявність особливої аме-
риканської моделі правозахисної практики та створює підґрунтя 
для активізації роботи громадського сектору юридичного спря-
мування.

Практичний досвід діяльності недержавних організацій юри-
дичного спрямування у загальносвітовому вимірі нами буде роз-
крито за таким алгоритмом: спочатку розкриємо напрями діяль-
ності таких інституцій, далі будуть охарактеризовані актуальні 
для України приклади діяльності громадських організацій.
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Отже, основними проблемами, якими сьогодні опікуються 
правозахисні інституції в США, як свідчить аналіз їх діяльнос-
ті [143; 144] є:

• проблеми підкупу посадових осіб та «легальної» корупції;
• свобода слова та втручання в приватне життя;
• перевищення повноважень співробітниками поліції та ін-

ших силових структур;
• права ув’язнених і наявність смертної кари;
• ксенофобія, права нелегальних мігрантів;
• проблеми із захистом соціальних прав;
• порушення прав людини в результаті воєнних дій (остан-

німи роками США активно втручаються у військові конфлікти, 
це основна причина загострення цієї проблеми у внутрішньо мир-
ній державі);

• права сексуальних меншин.
Характеризуючи сучасну картину діяльності громадських ор-

ганізацій Європи, можливо систематизувати їх напрями роботи 
у такій класифікації [145; 146; 147; 148]:

• захист від ксенофобного поводження;
• права народу ромів;
• захист прав мігрантів та протидія торгівлі людьми;
• права людей з обмеженими можливостями та розумовими 

здатностями;
• гендерні права, права дитини та захист від домашнього 

насильства;
• протидія бідності, безпритульності та реалізація інших 

соціально-економічних прав;
• права людини у галузі охорони здоров’я та права осіб літ-

нього віку;
• реалізація прав на безпечне природне середовище;
• протидія корупції органів влади;
• прозорість поліції та інших силових структур, зокрема 

спрямованість на суспільні інтереси, захист від протизаконного 
насильства чи іншого порушення прав, захист права на приват-
ність, гуманізацію кримінального законодавства, додержання 
прав людини під час протидії тероризму;

• судова реформа, спрямована на незалежність суддів, про-
тидію судової корупції та тяганини;
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• свобода засобів комунікації та вираження поглядів.
Характеризуючи сучасні практики правозахисних громад-

ських організацій у США та інших розвинутих країнах можна 
виділити декілька основних тенденцій їх діяльності.

Причиною їх виникнення часто є конкретне системне обме-
ження прав людини, що зумовлює потребу об’єднатися та вису-
нути свої вимоги. Наприклад, Флоридська коаліція працівників 
сільського господарства-вихідців з країн центральної Амери-
ки (The Coalition of Immokalee Workers (CIW) виникла внаслідок 
порушень трудових прав таких працівників та, за свідченням 
учасників, через фактично рабське дискримінаційне ставлення 
до умов та оплати їх праці [149]. Досить часто недержавні орга-
нізації у США та Канаді засновуються на єдності інтересів певної 
національної категорії населення. Так, поширеними є громадські 
організації, які об’єднують євреїв за походженням [150]. Єврей-
ські організації активно працюють у галузі протидії ксенофобії 
та захисту прав на свободу віросповідання.

Зразком ефективної правозахисної діяльності американ-
ських недержавних організацій є Гавайський центр прав інвалі-
дів (The Hawaii Disability Rights Center) [151]. Для забезпечення 
інвалідам прав на вільне пересування та користування суспіль-
ними благами ця організація практикує надсилання до керівни-
цтва та власників різних структур, відповідальних за конкрет-
ні об’єкти інфраструктури листів-попереджень із роз’ясненням 
законодавчих норм цієї тематики. В разі не реагування на лист 
юристи організації звертаються до суду.

Правозахисні громадські організації у провідних країнах сві-
ту займаються і захистом прав жертв кримінальних злочинів, 
співпрацюючи у цьому із державними правоохоронними орга-
нами. Вони часто є одними з перших інституцій, які фіксують 
порушення прав людини. На загальносвітовому рівні вони, як 
правило, документують порушення, привертають до них увагу 
суспільства і державних органів. За свідченням фахівців, саме 
до представників недержавних організацій звертаються жертви 
порушень прав в першу чергу, оскільки довіряють їм більше, ніж 
державним інституціям; саме недержавні організації краще зна-
ють ситуацію, що призвела до конкретних порушень. Основними 
формами реагування недержавних організацій на кримінальні 
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злочини у США є: аналіз основних способів вчинення злочинів, 
публікація доповідей та іншої інформації про порушення прав 
людини, повідомлення компетентних державних органів, моні-
торинг ефективності діяльності правоохоронних органів і судів, 
роз’яснення державного правозахисного механізму постражда-
лим громадам та особам, безпосередня комунікація з постражда-
лими, виявлення свідків та одержання їх згоди на дачу свідчень, 
консультування потерпілих та їх представництво у суді та перед 
державними органами [152, с. 4–5].

Разом з тим, участь громадських правозахисників у протидії 
злочинним проявам обмежується кількома факторами: більшість 
активістів та навіть юристів недержавних організацій недостат-
ньо юридично компетентні порівняно з персоналом правоохорон-
них органів чи суду; представникам недержавних організацій 
важко додержуватися етичності та безпристрасності.

Прикладом ефективних коаліцій недержавних організацій 
та системного вирішення групи прав людини є діяльність Чи-
казького Хартленд Альянсу з людський потреб і прав (Heartland 
Alliance for Human Needs and Human Rights) [153]. Ця організа-
ція визначила своєю метою системну турботу про права бідноти 
та соціально незахищених верств населення. Для таких осіб нею 
надається широке коло послуг, в тому числі житло, медична, 
психологічна та юридична допомога, професійна підготовка та 
перекваліфікація. До своїх ініціатив ця організація змогла залу-
чити 1100 фізичних осіб та 180 організацій та релігійних громад, 
широке коло органів влади штату Іллінойс.

Недержавні організації у США сигналізують інститутам дер-
жави та громадянського суспільства про системні порушення 
прав людини та пропонують спільну діяльність з їх ефективно-
го вирішення. Так, Американський центр житлових прав і ви-
селення (The USA Division of the Centre on Housing Rights and 
Evictions (COHRE-USA) проявив особливу активність після сис-
темних порушень житлових прав колишніх мешканців м. Новий 
Орлеан після вимушеного переселення близько 400 тис. осіб вна-
слідок стихійного лиха — урагану «Катріна» у 2006 році [154]. 
За ініціативою названої організації державні органи змінили під-
ходи до реалізації прав вимушених мігрантів.
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У цій же галузі, але за дещо іншими формами працює Про-
грама соціального обслуговування і прав людини Св. Стефана (St. 
Stephen’s Human Services Human Rights Program) [155]. Її здо-
бутками, інтересними для правозахисної громадськості, є про-
світництво і пропаганда за участю ресурсів державних органів 
штату Міннесота, розробка і лобіювання законотворчих ініціатив 
для осіб, які не мають постійного житла.

Розглядаючи поширені напрями діяльності австралій-
ських недержавних організацій, нами відмічається тенденція, 
що виділяє цю країну з-поміж інших: серед форм діяльності важ-
ливе значення займає правоосвітня (просвітня) діяльність. Ці-
льовими групами є переважно молодь та жінки [156, с. 7–8; 157; 
158, с. 24].

Дослідження австралійських громадських організацій по-
казало, що вони мають інтерес до участі у реалізації державної 
політики та управління, проте, як вони самі зазначають, рівень 
кваліфікації їх членів не завжди дозволяє ефективно працю-
вати у цих напрямах [158, с. 23]. Інша корисна австралійська 
практика, доречна для удосконалення методів діяльності укра-
їнських недержавних організацій, це поступова спеціалізація: 
організація розпочинає з надання послуг громаді, поступово пе-
реходить до навчання представників громади та їх розвитку як 
самостійних правозахисників.

Ефективно організовані австралійські недержавні організації 
практикують навчання свого персоналу та волонтерів, проводять 
прикладні дослідження у галузі прав людини [159].

Характеризуючи недержавні організації, що спеціалізуються 
на захисту екологічних прав, можливо помітити тенденцію до їх 
інтернаціонального статусу. Так, ефективно працюють у Пів-
денній та Центральній Америці недержавні організації з США: 
«Справедливість Землі» (Earthjustice), Центр міжнародного еко-
логічного права (CIEL), Міжнародна організація прав Землі (ERI) 
та ін. Американська дослідниця Дж. Кассель вважає таку діяль-
ність взірцем для європейських держав [160].

Актуальним орієнтиром високоорганізованої структури сві-
тового рівня є Американська асоціація юристів (American Bar 
Association). Ця організація є не лише формальним об’єднанням 
юридичної спільноти у США, вона координує широке коло форм 
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(від правової освіти і професійної етики, до правозахисту і дослід-
ницьких програм) і напрямів діяльності (переважно систематизо-
ваних за галузями права) [161]. Важливим є реальне долучення 
представників цієї організації до усіх сфер діяльності юридич-
ної професії, зокрема оцінювання якості підготовки юристів. 
У кожному напрямі діяльності зазначена інституція має зна-
чне коло організацій-партнерів. Наприклад, лише у галузі під-
готовки юристів це: Асоціація американських юридичних фа-
культетів (Association of American Law Schools) [162], Асоціація 
юридичної клінічної освіти (Clinical Legal Education Association) 
[163], Асоціація правової просвіти (Street Law, Inc.) [164] та інші.

Аналізуючи організаційні засади діяльності непідприємниць-
ких громадських організацій у загальносвітовому масштабі, 
можна виявити тенденцію до посилення державного контролю 
за громадськими організаціями у розвинених країнах: США, Ка-
наді та ряді країн Євросоюзу після 2006 року [165].

Незважаючи на Декларацію Комітету Міністрів Ради Євро-
пи про дії щодо посилення захисту правозахисників і підтримки 
їхньої діяльності від 6 лютого 2008 року [166], певні складності 
у започаткуванні чи діяльності недержавних організацій мож-
ливо відмітити у ряді країн Європи. Стало складніше захищати 
права мігрантів у Франції, Іспанії та Ірландії, протидіяти ксено-
фобії за національною чи релігійною ознакою у Греції та Туреч-
чині, захищати об’єкти культурної спадщини у прибалтійських 
країнах [167, с. 24–27].

Приблизно в один час такі ж вимоги (зазначення керівних 
осіб, показ фінансових потоків) були поставлені, як зазначено 
вище, у Росії, Таджикістані, Білорусі, аналогічні тенденції по-
мітні і у країнах третього світу, переважно Азії та Африки. Про-
те якщо у країнах СНД, країнах Азії та Африки це було зумовле-
но питаннями зменшення впливу з-за кордону, то у розвинених 
державах Європи та Америки основною причиною була протидія 
тероризму.

Тому, ці проблеми країн Європи та Америки не можуть слугу-
вати прикладом для прихильників обмеження прав недержавних 
інституцій в Україні. Так, наприклад, у Ірландії визнається про-
блемою складнощі із віднесенням будь-яких витрат на правоза-
хисну діяльність до неоподатковуваної [166], до таких «проблем» 
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нашому суспільству ще довго рости. Разом з тим, ефективного 
поєднання прозорості та обмеження прав людини на об’єднання 
у жодній з цих країн до сьогодні не було знайдено, що дозволяє 
Україні обирати, рівнятися на Азію чи Європу.

Розглядаючи сучасні адміністративно-правові засади діяль-
ності недержавних організацій у країнах третього світу можли-
во побачити аналогічні складнощі у відносинах з органами вла-
ди [168, с. 4–6].

Незважаючи на існування норм про свободу об’єднання у за-
конодавстві Китаю та Таїланду, реальне виконання обов’язку 
реєстрації у державних органах дозволяє владним інститутам 
фактично безпричинно відмовляти небажаним організаціям. 
Прикладом того, що неефективні правові межі протидіють ефек-
тивній діяльності громадських організацій, є Ефіопія. Сучасний 
закон цієї країни про благодійні та громадські організації одно-
часно порушує декілька базових принципів їх функціонування: 
створення спеціального державного органу контролю суперечить 
положенням про межу державного впливу на недержавний сек-
тор; можливість поліції на власний розсуд проводити розсліду-
вання недержавних організацій означає розгляд цих інституцій 
як потенційно злочинних; обмеження напрямів діяльності, мож-
ливість представників держави звільнити керівництво громад-
ської організації, вимоги щодо витрачання фінансів є порушен-
ням принципу демократичного управління, організаційної та 
фінансової самостійності [169].

Проте, аналогічні норми у законодавстві Бангладеш та Непа-
лу під тиском громадськості були скасовані, практика діяльнос-
ті громадських організацій у Бангладеш, Болівії, Буркіна Фасо, 
Замбії та Малі останніми роками свідчить про ефективну взаємо-
дію влади та громадянського суспільства [167, с. 12].

Характеризуючи форми та методи правозахисної діяльнос-
ті недержавних організацій, можливо зазначити, що це можуть 
бути як загально поширені методи роботи, так і спеціальні, що 
враховують залежно від специфіки діяльності, якою займається 
організація.

Аналіз джерельної бази [170; 171; 172] та практики громад-
ського сектору дозволяє визначити такі напрями і форми діяль-
ності недержавних організацій юридичного спрямування:
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1. Формування готовності людей до реалізації прав, тобто під-
вищення здатності власників прав вимагати їх дотримання упо-
вноваженими органами та іншими суб’єктами правовідносин 
шляхом надання їм відповідних інструментів, ресурсів і нави-
чок. Цей напрям роботи може бути зорієнтований як на роботу з 
молоддю, так і на навчання дорослих.

Формами такої діяльності можуть бути:
• участь та сприяння у професійній юридичній освіті;
• розробка освітніх програм щодо реалізації конкретних 

прав людини;
• проведення тренінгів для заінтересованих осіб щодо на-

працювання основних алгоритмів реалізації прав;
• створення простого у використанні інструментарію само-

стійного апелювання щодо реалізації прав;
• створення інтернет-ресурсів, друкованих бюлетенів з 

якісною інформацією про права людини;
• розробка і поширення спеціалізованих навчальних філь-

мів;
• проведення публічних дискусій та інших ефективних ме-

тодів правопросвітнього навчання;
• забезпечення ефективного навчання у сфері прав лю-

дини іншими державними і недержавними організаціями.
2. Контроль та інформування суспільства і держави про стан 

справ включає збір, перевірку, та оприлюднення інформації про 
дотримання стандартів прав людини.

Цей напрям роботи налічує такі форми:
• збір даних і формування аналітичних матеріалів з кон-

кретних питань суспільного значення, під особливою увагою як 
правило знаходяться державні органи, такі як поліція, місця ви-
конання покарання, органи організації виборів, тощо;

• підготовка та оприлюднення альтернативних доповідей 
про стан справ з конкретними правами людини;

• збір свідчень від осіб, які постраждали від порушень прав 
людини для інформування публічної адміністрації та громад-
ськості.

3. Сприяння правовій реформі та інша дослідницька діяль-
ність передбачає удосконалення законодавства та практики його 
виконання у галузі прав людини.
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Формами такої діяльності є:
• наукові та прикладні дослідження проблем чинного зако-

нодавства та розробка шляхів їх виправлення;
• лобіювання згаданих нормотворчих ініціатив серед пред-

ставників органів законодавчої та виконавчої влади, місцевого 
самоврядування;

• громадське пропагування якісних нових законів про за-
хист прав людини.

4. Удосконалення управління на загальнодержавному та міс-
цевому рівнях з метою поліпшення співпраці з громадськістю та 
підзвітності влади.

Формами такої діяльності є:
• робота у спільних комісіях із розгляду питань суспільно-

го значення;
• напрацювання та пропагування позитивного досвіду 

співпраці органів влади, бізнесу та громадських організацій;
• співпраця з правозастосовними органами у забезпеченні 

юридично вірної їх діяльності.
5. Захист прав людини у юрисдикційних органах з метою по-

ширення прецедентної практики та розвитку підзвітності у ді-
яльності органів влади.

Цей напрям роботи включає:
• діяльність із надання юридичної допомоги та безпосеред-

нього представництва у судах та інших юрисдикційних органах 
національного та міжнародного рівнів;

• публічне висвітлення негативу щодо діяльності некомпе-
тентних та корумпованих посадовців для їх виведення з владних 
органів.

6. Формування мереж та коаліцій має на меті згуртування зу-
силь суспільних інституцій для ефективнішої участі у публічно-
му управлінні.

Ця діяльність передбачає пошук та обмін інформацією про на-
прями роботи для поєднання однодумців, планування, анонсу-
вання та координацію спільних акцій та кампаній у галузі прав 
людини. Для цієї діяльності активно застосовуються соціальні 
інтернет-мережі.

7. Безпосереднє надання послуг для соціально незахищених 
верств населення.
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Ця діяльність є ключовим напрямом роботи недержавних 
організацій у світі. Ефективно працюючі сервісні організації 
турбуються про кількість та розширення сфер надання послуг 
(юридична, психологічна допомога, медичні послуги тощо), їх 
кваліфікованість, доступність для населення [172, с. 80–90].

Проведення дослідження стану розвитку громадських інсти-
туцій у світі дозволяє розділити висновкові положення залежно 
від того, розкривається ситуація у країнах сталої демократії чи 
країнах з пострадянського простору.

Щодо пострадянських країн відмітимо наступні тенденції.
1. Правозахисні організації у країнах пострадянського про-

стору зайняли певну нішу в інфраструктурі захисту прав і свобод 
людини.

2. Головні віхи історичного розвитку недержавного сектору 
країн СНД в більшості відповідають досвіду пострадянської Ро-
сії — швидкий ріст кількості організацій в першому десятиліт-
ті незалежності, у тому числі, за підтримкою іноземних донорів, 
зниження обсягу міжнародної допомоги в період 1999–2006 та 
криза багатьох невеликих об’єднань через ускладнені законодав-
чі основи діяльності у 2006–2009 роках. У зв’язку з розширен-
ням так званої «суверенної (керованої) демократії» посилюється 
тиск на ті недержавні організації, які одержують підтримку за-
кордонних фондів: їх життєздатність знаходиться у руках влади 
та власного самоуправління.

3. Симптоматичними проявами сучасного викривленого 
дзеркала російського громадянського суспільства, за свідчен-
нями громадських діячів є новоутворені підконтрольні владі 
громадські структури — Громадський форум, Громадська па-
лата, фонди, інститути та інші організації, за допомогою яких 
проводяться конкурси й розподіляється бюджетне фінансуван-
ня [173, с. 10; 174]. В той же час, західний зразок взаємодії влади 
і громадськості полягає у прозорому наданні фінансових ресурсів 
на конкурсних умовах та під контролем територіальної громади. 
Відмітимо для об’єктивності, що фінансування недержавних ін-
ституцій з місцевих бюджетів за російським зразком є позитив-
ним кроком розвитку та інституціоналізації громадянського сус-
пільства, до якого Україна ще не дійшла.
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4. Формалізовані й неформалізовані структури громадянсько-
го суспільства в пострадянських країнах поки ще слабко структу-
ровані й не утворюють потужне суспільне середовище. Не досить 
якісною є взаємодія громадських інституцій між собою, низький 
доступ до взаємно важливої інформації. Діяльність громадських 
об’єднань нестійка, залежить від зовнішнього фінансування, спо-
стерігається нестача професійних і спеціальних знань в галузі ор-
ганізаційного менеджменту.

5. Характеризуючи сутність діяльності недержавних організа-
цій юридичного спрямування в Російській Федерації та країнах 
СНД відмітимо, що вони, як правило, є постачальниками нових 
ідей (особливо на регіональному й муніципальному рівні), що 
дозволяє їм пропонувати владі нестандартні шляхи вирішення 
суспільних проблем [175]. Саме недержавні організації більшою 
мірою звертають увагу на необхідність профілактики проблем 
у соціальній сфері й реалізують власні локальні проекти, стиму-
люють представників органів влади до обговорення необхідності 
профілактики проблем у соціальній сфері.

6. Недержавні організації у країнах пострадянського про-
стору переважно надають адресну підтримку найбільш нужден-
них (осіб літнього віку, малозабезпечених, бездомних тощо), 
розробляють інноваційні види соціальних послуг і допомоги, 
особливо там, де держава не здатна діяти в силу бюджетних 
обмежень або не встигає реагувати на виклики часу (біжен-
ці, ВІЛ-СНІД, домашнє насильство, наркоманія, безпритуль-
ність, підліткова злочинність і бездоглядність тощо). Надання 
консультацій, особливо юридичних, поряд з навчальною й ви-
давничою діяльністю найбільш часто зустрічаються як види 
діяльності недержавних організацій. Недержавні організації за-
безпечують доступ до цільових аудиторій, роз’ясняючи населен-
ню й окремим громадянам та групам можливості одержання тих 
або інших соціальних послуг, зокрема, через навчання, консуль-
тування, видання інструкцій, методичних посібників і буклетів. 
Стає усе більше розповсюдженою технологія «диспетчериза-
ції», коли недержавні організації не самі роблять послуги, а за-
безпечують громадян інформацією про те, де й на яких умовах 
вони можуть одержати соціальні послуги в державних і недер-
жавних установах [121, с. 33].
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7. Через намагання впливати на молодь у пострадянських кра-
їнах використовуються яскраві і не завжди коректні форми залу-
чення до своєї діяльності, що робить розуміння молодіжної соці-
альної активності неповноцінним, приховує прогресивні форми і 
напрями роботи молодіжного правозахисту, які, на наш погляд, 
могли б мати активніше поширення. Одним із таких прикладів 
якісного розвитку російської правозахисної молоді може слугу-
вати рух юридичних клінік вищих навчальних закладів.

8. У цілому недержавні організації — постачальники соціаль-
них послуг, демонструють значне коло пропозицій при негаран-
тованій якості, невміння правильно встановлювати ціну за по-
слугу, слабкий контроль й облік діяльності.

Підводячи підсумок діяльності недержавних інституцій юри-
дичного спрямування у різних країнах світу слід відзначити такі 
висновкові позиції, відмінні від пострадянських реалій.

1. Саме їх ініціативи та активна позиція сприяють розвитку 
держави на позиціях демократії, гуманізму та забезпечення прав 
людини від ізоляційної політики авторитарних держав періоду 
Холодної війни. Ці досягнення не є одномоментними, вони ефек-
тивні лише у довгостроковій перспективі. Цей досвід має бути 
взятий до уваги молодими пострадянськими державами, переду-
сім Україною.

2. Участь громадських правозахисників у протидії злочинним 
проявам у суспільстві та у ряді інших напрямів діяльності обмеж-
ується кількома факторами, характерними для загальносвітово-
го спектру: більшість активістів та навіть юристів недержавних 
організацій недостатньо юридично компетентні порівняно з пер-
соналом правоохоронних органів чи суду; представникам недер-
жавних організацій важко додержуватися етичності та безпри-
страсності.

3. Розглядаючи поширені напрями діяльності австралій-
ських недержавних організацій, відмічається інтересна тенден-
ція, що виділяє цю країну з-поміж інших: серед форм діяльності 
важливе значення займає правоосвітня (просвітня) діяльність. 
Інша корисна австралійська практика, доречна для удосконален-
ня методів діяльності українських недержавних організацій, це 
поступова спеціалізація: організація розпочинає з надання по-
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слуг громаді, поступово переходить до навчання представників 
громади та їх розвитку як самостійних правозахисників.

4. Аналіз джерельної бази та практики дозволяє визначити 
такі напрями і форми діяльності недержавних організацій юри-
дичного спрямування: 1) формування готовності людей до реалі-
зації прав; 2) контроль та інформування суспільства і держави 
про стан справ, що включає збір, перевірку та оприлюднення ін-
формації про дотримання стандартів прав людини; 3) сприяння 
правовій реформі та інша дослідницька діяльність; 4) удоскона-
лення управління на загальнодержавному та місцевому рівнях 
з метою поліпшення співпраці з громадськістю та підзвітності 
влади; 5) захист прав людини у юрисдикційних органах з метою 
поширення прецедентної практики та розвитку підзвітності у ді-
яльності органів влади; 6) формування мереж та коаліцій, що має 
на меті згуртування зусиль суспільних інституцій для ефективні-
шої участі у публічному управлінні; 7) безпосереднє надання по-
слуг для соціально незахищених верств населення.

Висновки до першого розділу 

1. Держава і громадянське суспільство існують одночасно. 
При наявності розвинених та ефективних механізмів соціального 
зворотного зв’язку, їх пріоритету, що забезпечує представництво 
і вплив на органи державної влади приватних та корпоративних 
інтересів інституцій громадянського суспільства, можливо за-
свідчувати існування в конкретній країні демократичного полі-
тичного режиму.

2. Для громадянського суспільства характерні три особливос-
ті. По-перше, наявність безлічі асоціацій або, у більш загальному 
плані, центрів соціальної активності. У цьому сенсі громадянське 
суспільство несумісне із авторитарною, єдиновладною держав-
ною машиною. По-друге, відносна незалежність цих центрів від 
влади. У силу своєї здатності до самоорганізації вони заперечу-
ють контроль з боку держави. І, по-третє, почуття громадянської 
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відповідальності, а також цивілізоване поводження й активна 
громадянська позиція.

3. У сучасній Україні, як і в інших пострадянських країнах 
громадянське суспільство перебуває в стадії формування. За зміс-
том, ступенем розвитку ще немає такого громадянського суспіль-
ства, яке було б адекватно сучасному відкритому й демократич-
ному соціуму, до якого прямує наша держава.

Характеризуючи розвиток українського громадянського сус-
пільства в європейському вимірі, можливо визначити основні 
його вектори: пріоритет особистості, верховенство права та авто-
номія суспільства. Виразниками інтересів громадянського сус-
пільства є його організації: різноманітні організаційно-правові 
форми громадських утворень, через які громадяни можуть вира-
зити свої очікування від державної влади та відстояти їх. Розви-
ток недержавних організацій тотожний розвиткові самоорганізо-
ваного громадянського суспільства.

4. Сьогодні у світі можна відмітити новий підхід до зв’язків 
між громадянським суспільством і державою, характеру й спе-
цифіки зв’язків між особистостями усередині самого громадян-
ського суспільства. Так, на тлі популярності ліберальних кон-
цепцій суспільно-економічного устрою в умовах кризи інститутів 
сильної держави зростає значення громадянського суспільства. 
Зовнішнім вираженням еволюції системи цінностей і громадян-
ського поводження повинна стати організація різних суспіль-
них груп у нові громадські утворення, націлені на політизацію 
інститутів громадянського суспільства, їх орієнтування на само-
врядне вирішення питань.

5. Нами систематизовано розвиток інституцій громадянського 
суспільства часовими проміжками, заснованими на типових ха-
рактеристиках:

1) період заснування концепції громадянського суспільства. 
Він охоплює період від кінця XVII століття до 1-ї половини ХІХ 
століття;

2) період класової теорії громадянського суспільства, що три-
вав від середини ХІХ століття до 2-ї половини ХХ століття;

3) період сучасного громадянського суспільства у провідних 
країнах світу — з 2-ї половини XX століття;
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4) період інтенсифікації відродження громадянського сус-
пільства на пострадянському просторі — з останнього десятиліт-
тя XX століття.

6. Характеризуючи доброчинну діяльність як підґрунтя для 
існування організацій громадянського суспільства відмітимо її 
концептуальні ознаки у різних суспільно-політичних формаціях:

1) у часи Древності та Середньовіччя філантропічна діяльність 
була спрямована на підтримку нужденним, забезпечення міні-
мальних суспільних потреб;

2) з появою капіталізму, доброчинна діяльність доповнювала 
його соціальну сторону. На його ранніх стадіях забезпечувала 
різні види соціальних послуг, як, наприклад, освіта (громадські 
університети, гімназії, сільські школи), охорона здоров’я (гро-
мадські лікарні), соціальне забезпечення;

3) для колективістських доктрин держави доброчинна громад-
ська діяльність не є настільки необхідним елементом, її заміняє 
система соціалістичної держави, яка турбується про проблеми 
усіх членів суспільства;

4) у постіндустріальній демократичній державі доброчинна 
громадська діяльність є бажаною, адже вирішує державні за-
вдання і при цьому надає кожній окремій особі можливість само-
стійно вирішувати питання витрачення власного часу і фінансів.

7. Порівняльний аналіз загальносвітових та європейських 
тенденцій функціонування ініціатив громадянського суспіль-
ства, вивчення історії України у цьому компоненті дозволило 
зробити висновок про подібність до інших європейських країн 
у засадах формування громадянського суспільства та виділити 
таку українську специфіку:

1) велике значення у середньовічному філантропічному рухо-
ві відіграла церква, представники дворянства, ряд українських 
промисловців;

2) особливими положеннями розвитку громадського сектора 
на українських землях були протистояння, а не координація зу-
силь з державним механізмом, а саме Польською і Російською 
державами;

3) іншу велику специфічну віху розвитку громадського руху 
на українській території ознаменувала соціалістична революція 
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1917 року в Російській імперії і встановлення комуністичного ре-
жиму;

4) відродження громадянського суспільства на теренах Укра-
їни можна відслідкувати в часи радянської перебудови;

5) після занепаду впливу соціалістичної ідеології 
в 1980–1990 роках моделлю для формування громадянського 
суспільства в Україні, стали базові рекомендації міжнародних 
фінансових організацій, які були спрямовані на подолання бід-
ності і поліпшення врядування.

8. В українському суспільстві, науковій юридичній та філо-
логічній думці відсутня єдина практика щодо узагальнюючого 
поняття недержавних організацій в Україні. Вважаємо, що вда-
лою пропозицією врегулювання описаного питання є вибір такої 
узагальнюючої категорії, яка, по-перше, принципово сформулює 
систему розмежувань подібних (за логікою законодавства Укра-
їни) категорій «громадські об’єднання (об’єднання громадян)», 
«громадські організації»; по-друге, чітко відмежує громадські 
організації від державних органів, підприємницьких структур, 
від політичних і релігійних організацій; по-третє, буде більш уні-
фікований з міжнародною термінологією.

9. Пропонуємо для обрання узагальнюючого поняття громад-
ських утворень в Україні такий термін: непідприємницька гро-
мадська організація. Непідприємницька громадська організа-
ція — громадське формування, що діє на засадах добровільності 
та рівноправності для спільної реалізації прав і свобод людини, 
задоволення й захисту своїх законних інтересів та яке не має 
на меті одержання прибутку для його наступного розподілу між 
учасниками. Позитивні аспекти цієї назви:

1) її абревіатура (НГО) співпадає з всесвітньо визнаною (NGO), 
тобто не потребує жодного адаптаційного періоду у громадському 
секторі в Україні (велика частина учасників громадського руху 
в повсякденній практиці називають свої організації НГО за світо-
вою аналогією);

2) пропонований термін відповідає термінології Цивільного 
кодексу України, розвиваючи його новелу «непідприємницьке 
товариство»;

3) загалом цей термін відповідає законодавчому поняттю «гро-
мадські організації», що не вимагає вносити зміни в усе законо-
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давство, водночас обрана нова категорія вдосконалює вже зга-
дану і цим нарешті відмежовує її від тої, що вважалася раніше 
тотожною: «громадські об’єднання».

10. Вивчення іноземного досвіду діяльності недержавних ін-
ституцій дозволяє стверджувати, що ініціативи та активна пози-
ція недержавних інституцій сприяють розвитку держави на по-
зиціях демократії, гуманізму та забезпечення прав людини. Ці 
досягнення не є одномоментними, вони ефективні лише у дов-
гостроковій перспективі. Участь громадських правозахисників 
у протидії злочинним проявам у суспільстві та у ряді інших на-
прямів діяльності обмежується кількома факторами, характер-
ними для загальносвітового спектру: більшість активістів та на-
віть юристів недержавних організацій недостатньо юридично 
компетентні порівняно з персоналом правоохоронних органів чи 
суду; представникам недержавних організацій важко додержува-
тися етичності та безпристрасності.

11. Аналіз практики діяльності громадського сектора інозем-
них країн дозволяє визначити такі напрями і форми діяльності 
юридичного спрямування: 1) формування готовності людей до ре-
алізації прав; 2) контроль та інформування суспільства і держави 
про стан справ включає збір, перевірку, та оприлюднення інфор-
мації про дотримання стандартів прав людини; 3) сприяння пра-
вовій реформі та інша дослідницька діяльність; 4) удосконалення 
управління на загальнодержавному та місцевому рівнях з метою 
поліпшення співпраці з громадськістю та підзвітності влади; 
5) захист прав людини у юрисдикційних органах з метою поши-
рення прецедентної практики та розвитку підзвітності у діяль-
ності органів влади; 6) формування мереж та коаліцій має на меті 
згуртування зусиль суспільних інституцій для ефективнішої 
участі у публічному управлінні; 7) безпосереднє надання послуг 
для соціально незахищених верств населення.

Наукові положення першого розділу знайшли відображення 
у ряді фахових статей автора [176; 177; 178; 179; 180].
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АДМІНІСТРАТИВНО-
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

ФУНКЦІОНУВАННЯ НЕДЕРЖАВНИХ 
ОРГАНІЗАЦІЙ ЮРИДИЧНОГО 

СПРЯМУВАННЯ ТА ЇХ ВЗАЄМОДІЯ 
З ПУБЛІЧНИМИ ІНСТИТУЦІЯМИ 

2.1. Класифікація недержавних організацій 
юридичного спрямування 

До системи суб’єктів громадянського суспільства відносять: 
громадські організації, професійні і творчі спілки, організації 
роботодавців, благодійні організації, релігійні організації, ор-
гани самоорганізації населення, молодіжні асоціації, організації 
споживачів тощо [181, c.3; 182, c.13].

Погоджуючись з позицією В. Д. Новохацького [183, с. 9], вва-
жаємо, що усі суб’єкти, які входять до структури громадянського 
суспільства, мають схожі риси. Це, у першу чергу, схожа органі-
заційна структура, відділення від держави, відмова від розподілу 
прибутку на свою користь, повна самостійність у рішенні всіх пи-
тань життєдіяльності, добровільність внесків та ін.
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Як одна зі складових громадянського суспільства, недержавні 
організації мають низку специфічних ознак, що дозволяють ви-
окремити з їх числа юридично спрямовані організації. Такими 
ознаками є: орієнтування на громадські інтереси та громадську 
думку [184], правовий характер діяльності, використання гро-
мадської ініціативи, існування заради інтересів суспільства, ви-
рішення суспільних проблем у конкретних регіонах та ін.

Ці ознаки, на нашу думку, притаманні таким видам громад-
ських утворень як: громадські організації, благодійні організа-
ції, професійні спілки, громадські формування охорони громад-
ського порядку, юридичні клініки вищих навчальних закладів 
тощо.

Відповідно до чинного законодавства метою діяльності гро-
мадських організацій є, у першу чергу, захист інтересів лю-
дини та суспільства [109; 113; 185; 186; 110], тоді як інші 
громадські формування (політичні і релігійні організації, торго-
во-промислові палати, третейські суди, асоціації органів місце-
вого самоврядування, адвокатські об’єднання) хоча і відносяться 
до недержавного сектору та мають ряд спільних рис з недержав-
ними організаціями, але це принципово інші за природою утво-
рення структури.

Існуюча нині багатоманітність організаційно-правових форм, 
реалізація ними різних напрямів та форм діяльності вимагає сис-
тематизувати їх на різні класифікаційні групи. Така класифікація 
дозволить не лише ефективніше розуміти діяльність недержавних 
організацій, але і, також, виокремити з їх числа інституції, що ма-
ють юридичне спрямування діяльності.

Завдяки узагальненню організацій громадського сектору юри-
дичного спрямування та їх класифікації нами буде вирішено на-
ступні завдання:

• впорядкування та облік організацій [187, с. 9–10];
• отримання загальної уяви про існуючу мережу організа-

цій громадського сектору [187, с. 9–10];
• визначення найбільш розвинених форм суспільної актив-

ності громадських формувань [187, с. 9–10];
• визначення загального в різних організаціях та зведення 

їх до певних класів чи типів [188, с. 6];
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• проведення більш детальної характеристики та оцінки ді-
яльності організацій;

• визначення особливостей організацій та побудови ефектив-
ного механізму взаємодії їх з державними органами [189, c. 10];

• систематизація та вироблення єдиної стратегії діяльності 
організацій.

Для якісної класифікації наведемо, спочатку, оглядовий ана-
ліз загальних класифікацій тих організацій недержавного секто-
ру, які були висвітлені раніше вітчизняними та зарубіжними на-
уковцями, а також представниками громадської спільноти.

Якщо звернутися до зарубіжних джерел [190; 191, с. 10–11], 
серед недержавних організацій можна виділити такі організації 
як: благодійні, національні, культурні, молодіжні, правозахис-
ні, профспілкові, наукові, спортивні, професійні асоціації, орга-
нізації, що представляють інтереси певної галузі промисловості 
або надають соціальні послуги та ін.

Європейські дослідники [182, с. 13] сходяться на думці щодо 
важливості розподілу недержавних організацій на:

• організації-соціальні партнери ринку праці (профспілки 
та федерації роботодавців), 

• організації, що представляють соціальні та економічні ін-
тереси у широкому сенсі (організації споживачів), 

• громадські організації, 
• організації на рівні громади, через які громадяни можуть 

брати участь у житті громади (молодіжні асоціації чи об’єднання 
батьків) тощо.

Проте, такі класифікації мають основний недолік — відсут-
ність критеріїв класифікації організацій.

Класифікацію неурядових організацій за різними критеріями 
ми можемо побачити в роботі В. Д. Новохацького [183, с. 11–12], 
який спробував поділити такі організації на:

1) організації, чиї фокусні групи складають самі їх члени:
• “неурядові організації взаємодопомоги” (поєднують лю-

дей за принципом загального лиха або проблеми), 
• “неурядові організації клубного типу” (включають різно-

манітні групи самовдосконалення, клуби за інтересами);
2) організації націлені на рішення проблем, безпосередньо 

не пов’язаних з життєвими інтересами самих їх членів:
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• “неурядові організації соціальної спрямованості” та бла-
годійні організації (орієнтовані на вирішення людських, гумані-
тарно-соціальних проблем), 

• неурядові організації «екологічної спрямованості» (за-
хист навколишнього середовища в широкому сенсі);

3) “інфраструктурні” організації (для сприяння діяльності ін-
ших неурядових організацій в самому широкому плані);

4) правозахисні організації:
• організації традиційного типу, 
• організації громадянського контролю (здійснюють нагляд 

за діяльністю виконавчої влади, за дотриманням запропонованої 
законом процедури в ході виборчих кампаній та самих виборів).

По-іншому класифікує недержавні організації Н. М. Доро-
шева [192, c. 16–17], виділяючи за цілями діяльності існування 
членських (для задоволення потреб членів організації) та сервіс-
них організацій (для надання послуг організаціям та клієнтам — 
не членам організації). Окрім цього, за змістом діяльності недер-
жавні організації вона поділяє на: правозахисні, соціальні, 
наукові, освітні та ін.

Н. Б. Метьолкіна [193, с. 71–72], класифікуючи недержав-
ні інституції, робить акцент на організаціях, які мають на меті 
розв’язання соціальних проблем та діють у різних формах: групи 
само- та взаємодопомоги, організації, що надають допомогу пев-
ним групам клієнтів, групи, створені для лобіювання, групи, які 
мають за мету медичні та соціальні дослідження, посередницькі 
організації, створені для координації діяльності інших груп та 
забезпечення їх ресурсами.

На відміну Н. Б. Метьолкіної, Я. Ю. Терещенко [194, с. 6] під-
ходить до класифікації недержавних інституцій за критерієм 
організаційно-правової форми, поділяючи їх на: фонди, асоціа-
ції (спілки), благодійні організації. Це, на нашу думку, є не зо-
всім вдалим розподілом, тому що класифікація за організацій-
но-правовою формою передбачає класифікацію організацій 
за внутрішньою структурою, а не за напрямами діяльності.

При створенні та реєстрації недержавних організацій засно-
вники зобов’язані вказувати в установчих документах їх терито-
ріальний статус та наявність осередків [195, с. 17]. Завдяки та-
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кому критерію виділяють: місцеві, всеукраїнські та міжнародні 
громадські організації [196, c. 30].

Ще одним, майже не згадуваним у інших класифікаціях кри-
терієм є “ресурсоспроможність організації”, за яким класифі-
кує неурядові організації В.І. Пащенко [188, с. 8–9]. За цим кри-
терієм відбувається розподіл організацій відповідно до джерела 
їх фінансування: праця волонтерів, внески членів організації, 
приватні пожертвування, зовнішнє фінансування, надходження 
від власної економічної діяльності тощо.

Найбільше уваги науковцями було приділено такому крите-
рію класифікації недержавних організацій як напрями діяльнос-
ті, які характеризують сутність та призначення організації.

Нами опрацьовано різні підходи до диференціації громад-
ських об’єднань за напрямами діяльності. Наприклад, Є. Є. Доді-
на [73, с. 14] та О. В. Мусатова [197, с. 258] виділяють напрями 
діяльності організацій за суб’єктами: жіночі, молодіжні, благо-
дійні, піклувальні, доброчинні, правозахисні організації.

Доповнює перелік напрямів діяльності таких організацій 
Л. Сідєльник [198, с. 12], додаючи наступні види діяльності: за-
хист прав та інтересів окремих соціальних груп людей, лобію-
вання, проведення тренінгів та надання консультацій, просвіта 
та поширення інформації для населення, вирішення соціальних 
питань тощо.

По іншому бачить класифікацію недержавних організацій 
В. М. Кравчук [189], здійснюючи, на нашу думку, скоріше не кла-
сифікацію за напрямами, а поділ відповідно до сфери діяльності 
організацій:

1) права людини;
2) професійна діяльність;
3) поліпшення соціально-економічного становища країни;
4) сім’я та діти;
5) захист здоров’я населення та навколишнього середовища;
6) освіта;
7) культура [189, c. 87].
Детальніше розкриває таку класифікацію недержавних орга-

нізацій І. Л. Лойко [199], називаючи її при цьому класифікацією 
за критерієм спрямованості:



100

Розділ 2

• професійні (профспілки, асоціації фермерів);
• економічні (об’єднання підприємців, банкірів, роботодав-

ців);
• конфесійні (церкви, релігійні общини, об’єднання ми-

рян);
• культурологічні та просвітницькі;
• творчі (об’єднання артистів, письменників, художників);
• спортивно-туристські та оздоровчі;
• наукові та науково-технічні;
• оборонні;
• національно-культурні;
• екологічні [199, с. 165].
Серед більш деталізованих класифікацій можна згадати кла-

сифікації О. М. Ващук та С. Л. Лисенкова. Так, О. М. Ващук [187] 
серед загальних критеріїв класифікації виділяє такі їх базові ха-
рактеристики як:

• порядок здійснення легалізації;
• організаційна структура та характер членства;
• статус та територія дії;
• суб’єкти діяльності (молодіжні, дитячі, жіночі організа-

ції, об’єднання ветеранів, спілки роботодавців, підприємців, ор-
ганізації медичних працівників, інвалідів та ін.);

• вид організаційно-правової форми (громадський рух, 
спілка, товариство, громадський/благодійний фонд, асоціація, 
конгрес, громадська/благодійна установа, благодійна організа-
ція (фундація, місія, ліга тощо);

• мотиваційні аспекти створення;
• сфера суспільного життя, в якій діє відповідна організа-

ція (культурні, просвітницькі, спортивні, екологічні, творчі);
• тип та спрямованість діяльності організації щодо суб’єк-

ту, який її утворив (професійні спілки, благодійні організації, 
правозахисні організації, організації національних меншин, гро-
мадсько-політичні рухи) [187, c. 5–6].

С. Л. Лисенков [200] серед основних критеріїв класифікації 
виділяє критерії членства, правового статусу, масштабів та обся-
гів діяльності:

• за умовами членства (організації з формально фіксованим 
та формально нефіксованим членством);
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• за кількістю членів (масові та елітарні організації);
• за способом формування і ступенем охоплення мас (сти-

хійні та свідомо організовані організації);
• за внутрішньою структурою (централізовані, нецентралі-

зовані організації);
• за масштабом діяльності (місцеві, що поширюються на 

відповідні адміністративно територіальні одиниці; загальнодер-
жавні або всеукраїнські, що діють на всій території України та 
міжнародні, діяльність яких поширюється на територію Укра-
їни і хоча б ще однієї держави);

• за соціально-правовим статусом (легальні, нелегальні ор-
ганізації);

• за способом досягнення мети (реформаторські, консерва-
тивні організації);

• за соціальною значущістю для існування і розвитку сус-
пільства (прогресивні, консервативні, реакційні організації) 
[200, с. 49].

Детальну характеристику критеріїв класифікації недержав-
них організацій можна побачити і у дослідженнях Є. Захаро-
ва [48], а саме:

1) відповідно до законодавчого регулювання:
• асоціації та фонди;
2) відповідно до цілей:
• організації, що слугують громадським інтересам у ши-

рокому сенсі (охорона здоров’я, наука, культура, мистецтво, до-
помога бідним та малозабезпеченим, охорона навколишнього 
середо вища);

• організації «взаємної вигоди», які формуються для під-
тримки інтересів своїх власних членів (трудові асоціації, про-
фесійні асоціації, політичні партії, об’єднання підприємців, 
соціальні клуби, братські організації, спортивні асоціації, комер-
ційні палати, кредитні спілки, сільськогосподарські організації, 
ветеранські організації);

3) відповідно до галузей діяльності:
• політичні організації (політичні партії, громадсько-полі-

тичні рухи);
• організації, що займаються виборами та референдумами;
• правозахисні організації;
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• організації, що займаються законотворчістю;
• економічні організації (підприємницькі, приватизаційні, 

інвестиційні);
• організації, що стосуються духовного життя суспіль-

ства (релігія, творчість, культура, національно-культурні відно-
сини, мова, освіта, друковані засоби масової інформації, електро-
нні засоби масової інформації, охорона авторських прав, наука та 
науково-технічна діяльність, винахідництво);

• організації, що діють у соціальній сфері (сім’я та шлюб, 
діти, молодь, у тому числі студентство, фізкультура та спорт, 
праця, житло, споживання, правопорушення, дозвілля);

4) відповідно до території, на яку розповсюджується сфера 
дії недержавних організацій:

• районні, міські, обласні, регіональні, всеукраїнські, між-
народні організації;

5) за ознакою об’єднання певних соціальних та професійних 
груп населення:

• військовослужбовці, «чорнобильці», «афганці», інваліди, 
ветерани, представники депортованих у період сталінщини наро-
дів, реабілітовані;

6) вузькопрофесійні об’єднання:
• математичні, фізичні, хімічні, біологічні, географічні, 

юридичні, медичні товариства [48].
Узагальнюючи аналіз критеріїв класифікацій недержавних 

організацій згідно опрацьованих наукових джерел, вважаємо 
за доцільне виділити серед них такі основні критерії:

• за напрямами та сферою діяльності;
• за організаційно-правовою формою;
• за організаційною структурою;
• за статусом;
• за легалізацією;
• за членством;
• за територією дії;
• за мотиваційними аспектами створення;
• за сферою суспільного життя;
• за спрямованістю діяльності організації щодо суб’єкту 

створення;
• за способом формування;
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• за внутрішньою структурою;
• за масштабом діяльності;
• за соціальною значущістю для суспільства;
• за джерелами фінансування;
• за галузями діяльності організації;
• за законодавчим регулюванням;
• за цілями діяльності організації;
• за змістом діяльності організації та ін.
Одним з актуальних питань диференціації недержавних 

утворень є дослідження спільних і відмінних рис благодійних і 
громадських організацій. Починаючи розгляд цього питання з 
аналізу визначень благодійних організацій, відзначимо: це орга-
нізація, що займається благодійною діяльністю не маючи на меті 
отримання прибутку [59]; це неурядова (недержавна та така, що 
не належить до органів муніципального управління) некомерцій-
на організація, створена для здійснення благодійної діяльності 
в інтересах суспільства вцілому чи окремих категорій осіб [201]; 
це недержавна організація, головною метою діяльності якої є 
здійснення добровільної безкорисливої благодійної діяльності 
в інтересах суспільства або окремих категорій осіб [110].

Останнє формулювання є важливим та підтверджує нашу по-
зицію про значну спільність ознак благодійних і громадських ор-
ганізацій: «Благодійні організації можуть утворюватись у формі 
громадських організацій». Хоча український закон про благо-
дійні організації у порівнянні з його російським аналогом більш 
відмежував організаційні риси громадських і благодійних орга-
нізацій (до числа останніх належать членська благодійна орга-
нізація, благодійний фонд, благодійна установа, інші благодійні 
організації), але сутність благодійної діяльності як одної із скла-
дових громадської не досить відмежовується.

Так, благодійництво (добровільна безкорислива матеріальна 
пожертва) є досить конкретним формулюванням; тоді як бла-
годійна діяльність (добровільна безкорислива діяльність бла-
годійних організацій, що не передбачає одержання прибутків 
від цієї діяльності) є варіантом зазначеного вище формулюван-
ня некомерційної (неприбуткової) діяльності. Тобто, благодійна 
діяльність і, відповідно, благодійні організації не є достатньо від-
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межовані від соціально-спрямованої діяльності громадських ор-
ганізацій.

Змістом благодійних організацій є наступне:
1) це недержавна організація;
2) це неприбуткова організація;
3) до принципів діяльності цих організацій належать добро-

вільність і самоврядність;
4) це організація, що діє в інтересах суспільства або окремих 

категорій осіб (фактично груп осіб).
Отже, названі характеристики дозволяють нам вважати бла-

годійні організації видом громадських організацій з особливими 
формами діяльності (надання безповоротної фінансової допомо-
ги). До того ж, організаційні складові (статут, органи і процедури 
управління), в громадських і благодійних організацій дуже схо-
жі. Вважаємо, що благодійна організація є одним з видів громад-
ської організації. Це дозволяє зробити висновок про необхідність 
виключення законодавчих положень про організаційно-право-
вий статус благодійних організацій та розглядати їх особливості 
у базовому законі про діяльність громадських організацій.

Важливим моментом нашого дослідження є виокремлення се-
ред більшості наукових класифікацій неурядових організацій та-
ких, які характеризують організації громадського сектору юри-
дичного спрямування.

Наприклад, В. М. Капіцин [202, с. 147], класифікуючи неуря-
дові організації за спрямованістю, бачить їх як організації безпо-
середньо правозахисного характеру та такі, що захищають права 
людини опосередковано, відповідно до мети своєї діяльності.

Більш розширені класифікації таких організацій пропонують 
Є.Захаров та В. Новохацький. Так, В. Д. Новохацький класифі-
кує їх за фактором спрямованості та змістом діяльності:

1) організації, діяльність яких спрямована на самих себе (за-
хисні, самодопомогові, аматорські (любительські);

2) організації, діяльність яких спрямована на інших (благо-
дійні фонди; благодійні організації; правозахисні групи громад-
сько-політичні й політичні організації та рухи) [183, с. 12].

Є. Захаров класифікує правозахисні організації за метою ді-
яльності:
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• захист прав особи, громадське розслідування таких фак-
тів, збирання та розповсюдження інформації про них (регіональ-
ні відділення Української секції Міжнародного товариства прав 
людини, регіональні правозахисні організації України, регіо-
нальні відділення Всеукраїнського комітету оборони прав люди-
ни);

• вивчення тенденцій розвитку суспільства, у т. ч. соціоло-
гічні дослідження, експертиза законопроектів (Українсько-Аме-
риканське Бюро захисту прав людини, науково-дослідний центр 
«Демократичні ініціативи», Український незалежний центр по-
літичних досліджень, Всеукраїнський комітет захисту дітей, 
Харківська правозахисна група);

• виявлення невідповідностей внутрішнього законодавства 
міжнародним зобов’язанням, модернізація законодавства, моні-
торинг законодавчої практики (Українська правнича фундація, 
Українсько-Американське Бюро захисту прав людини, Харків-
ське юридичне товариство, фонд «Право для України») [48].

Заслуговує на окрему увагу і класифікація І. Темеха [203] з 
огляду на те, що вона відображає більш деталізований розподіл 
за критеріями недержавних правозахисних організацій, що є од-
ним із завдань нашого дослідження:

1) за територією, на яку поширюється їхня діяльність:
• локальні, які свої членство та діяльність зосереджують 

лише в певному регіоні однієї держави (громадська правозахисна 
організація “Молоді Правники” у Львівській області);

• національні, якщо їх членство чи діяльність поширюєть-
ся на територію лише певної країни (Харківська правозахисна 
група);

• міжнародні, якщо членство чи діяльність організації ви-
ходить за межі однієї держави (Міжнародна Амністія);

2) залежно від кола людей, чиї права захищаються:
• загальні, якщо їх діяльність спрямована на захист прав 

усіх і кожного;
• спеціальні, якщо їх діяльність спрямована на захист прав 

лише певного виду суб’єктів (військовослужбовців строкової 
служби, дітей, жінок, споживачів, молоді, фермерів);

• індивідуальні, якщо їх діяльність спрямована на захист 
прав та законних інтересів однієї конкретно визначеної особи;
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3) за об’єктом захисту, тобто за видом і обсягом прав людини, 
які захищають ці організації:

• універсальні, якщо їх діяльність спрямована на захист 
усіх прав, які закріплені в Конституції держави, національних 
законах та ратифікованих державою міжнародних договорах;

• галузеві, якщо ця діяльність спрямована на захист лише 
певного виду прав або якогось окремого права [203, с. 13].

Зазначимо, що наведена класифікація виділяє лише деякі 
критерії діяльності громадських об’єднань юридичного спряму-
вання та потребує більш глибокого системного аналізу.

Отже, проведене дослідження дозволило виділити різні під-
ходи до групової диференціації організацій громадського сектору 
юридичного спрямування. У більшості досліджених авторських 
позицій, на наш погляд, присутні лише окремі критерії класифі-
кації громадських об’єднань юридичного спрямування, що роз-
кривають сутність та зміст діяльності у сфері права організацій 
громадського сектору. Тому, нашою метою є проведення більш 
системної класифікації з позиції дослідження організацій гро-
мадського сектору юридичного спрямування.

В основу класифікації недержавних організацій юридичного 
спрямування покладено сукупність критеріїв, що є, на нашу дум-
ку, характерними для даної категорії організацій [204]:

1) за організаційно-правовим статусом:
• громадські організації (всеукраїнські, міжнародні, місце-

ві, їх спілки, місцеві осередки; філіали відділень, представництв 
та інших структурних осередків громадських організацій інозем-
них держав на території України; громадські формування охо-
рони громадського порядку та ін.);

• благодійні організації (всеукраїнські, міжнародні, місце-
ві благодійні організації, відділення, філії, представництва всеу-
країнських, міжнародних благодійних організацій та ін.);

• професійні спілки (первинні, місцеві, обласні, регіональ-
ні, республіканські, всеукраїнські профспілки, їх об’єднання, ор-
ганізації профспілок та ін.);

• юридичні клініки вищих навчальних закладів;
• інші організації громадського сектору.
2) за територіальним статусом (всеукраїнський, міжнародний, 

місцевий);
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3) за професійною спрямованістю (універсальні, спеціалізова-
ні, за професійними інтересами);

4) за метою створення (безпосередньо правозахисні та такі, що 
захищають права опосередковано);

5) за господарським статусом:
• юридичні особи (громадські, благодійні організації), 
• не юридичні особи (професійні спілки, громадські форму-

вання охорони громадського порядку, юридичні клініки вищих 
навчальних закладів та інші);

6) за джерелами фінансування (з державного бюджету, із зару-
біжних фондів, шляхом добровільних пожертв фізичних та юри-
дичних осіб тощо);

7) залежно від наявності членів (членські та не членські орга-
нізації);

8) за метою створення (благодійні, правозахисні, просвітні);
9) за нормативним регулюванням (створені на підставі Закону 

України «Про громадські об’єднання» або згідно окремих спеці-
альних законів);

10) за порядком легалізації (організації, які проходять реє-
страцію згідно з чинним законодавством або повідомляють про 
своє заснування);

11) за об’єктом захисту (захист тільки членів своїх організа-
цій або захист також і інших осіб);

12) за обсягом захисту (захист прав людини у всіх сферах сус-
пільного життя та захист прав тільки у конкретній галузі права);

13) за категоріями осіб (захист прав всіх громадян або захист 
прав окремих категорій осіб) [204].

Окремо необхідно зазначити про важливість такого критерію 
класифікації як «напрями діяльності». Для його розкриття до-
цільно оцінити спрямування діяльності недержавних організа-
цій та ті інструменти, які ними застосовуються для виконання їх 
статутних завдань.

Принциповим для нашого дослідження є виділення громад-
ських об’єднань юридичного спрямування. Для такого висновку 
доцільно співставити організаційно-правову форму недержавної 
організації та її основні напрями роботи (на основі аналізу стату-
ту та повсякденної діяльності). Так, якщо недержавна організа-
ція має серед головних завдань діяльність, пов’язану із правами 
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людини, та здатна її забезпечити на засадах якості (тобто квалі-
фіковано), її з повним правом можна вважати організацією юри-
дичного спрямування.

Таким чином, організації громадського сектору юридично-
го спрямування, згідно своїх основних статутних завдань, діють 
за наступними напрямами:

• правозахисна робота (надання правових консультацій; 
представництво інтересів перед органами державної влади та 
місцевого самоврядування; в судах, а також інші види правоза-
хисту);

• правопросвітницька робота (проведення тематичних лек-
цій, семінарів, тренінгів з проблемних правових питань та участь 
у державній та соціальній політиці щодо формування та розви-
тку правосвідомості громадян) [456];

• науково-експертна робота (розробка проектів нормативно-
правових актів та лобіювання їх на законодавчому рівні; реаліза-
ція державної та правової політики в різних сферах суспільного 
життя; стимулювання науково-технічної діяльності правозахис-
них організацій; проведення науково-технічної експертизи; під-
готовка висновків, рецензій з правових питань; проведення кон-
ференцій, тренінгів, семінарів для поширення інформації для 
населення щодо захисту прав людини тощо).

Таким чином, після дослідження наукових та нормативних 
класифікацій недержавних організацій нами зроблено наступні 
висновки:

1. Існування професійних правових інституцій, що створю-
ються для розвитку окремих галузей, у тому числі, сфери юри-
дичної професійної діяльності, має велике значення для розви-
тку громадянського суспільства в цілому. Тому саме їх діяльність 
повинна бути детально вивчена та стати об’єктом правової і фі-
нансової підтримки з боку держави. Важливість виокремлення 
таких організацій зумовлена, також, і виділенням їх у окремі 
класифікаціями іншими дослідниками (Є. Захаров, В. Капіцин, 
В. Новохацький, І. Темех та ін.).

2. Детальна класифікація дозволить систематизувати недер-
жавні організації юридичного спрямування, виокремити існуючі 
на сьогодні напрями діяльності таких організацій, дозволить ви-
ділити шляхи удосконалення їх статутної діяльності. Тому, для 
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систематизації загальних ознак, що притаманні організаціям 
громадського сектору юридичного спрямування, було проведено 
теоретико-правовий аналіз та застосовано практичний досвід ді-
яльності організацій громадського сектору, враховуючи різнома-
нітність організаційно-правових форм та особливостей функціо-
нування таких інституцій.

3. В основу класифікації організацій громадського сектору по-
кладено наступні критерії:

1) за організаційно-правовим статусом;
2) за територіальним статусом;
3) за професійною спрямованістю;
4) за метою створення;
5) за господарським статусом;
6) за джерелами фінансування;
7) залежно від наявності членів;
8) за метою створення;
9) за нормативним регулюванням;
10) за порядком легалізації;
11) за об’єктом захисту;
12) за обсягом захисту;
13) за категоріями осіб та ін.
4. З метою виокремлення з числа непідприємницьких громад-

ських організацій тих, які мають юридичне спрямування, було 
виділено такі три ознаки:

1) наявність статусу непідприємницької громадської організа-
ції різних організаційно-правових форм;

2) наявність серед головних завдань діяльності, пов’язаної із 
правами людини;

3) здатність забезпечити діяльність, пов’язану із правами лю-
дини на засадах якості.

5. Відповідно до напрямів діяльності серед організацій гро-
мадського сектору юридичного спрямування було диференційо-
вано:

1) правозахисні організації, серед яких нами виділяються ін-
ституції захисту загальних прав людини та прав окремих катего-
рій осіб;

2) правопросвітницькі організації у громадському рухові 
України;
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3) юридичні клініки вищих навчальних закладів як особливі 
організації громадського сектору;

4) науково-експертні недержавні організації;
5) інші.

2.2. Система та особливості правового регулювання 
діяльності недержавних організацій 
юридичного спрямування в Україні 

Невід’ємним елементом правового дослідження є аналіз пра-
вового регулювання зазначеної сфери суспільних відносин. 
За статтею Ю. С. Шемшученка та С. В. Бобровник у Юридичній 
енциклопедії, правове регулювання (від лат. regulare — спрямо-
вувати, впорядковувати) — один з основних засобів державного 
впливу на суспільні відносини з метою їх упорядкування в інтер-
есах людини, суспільства і держави. Його предметом є правові, 
політичні, економічні та інші суспільні відносини, впорядку-
вання яких неможливе без використання норм права [70, т. 5, 
с. 41–42].

Головними складовими елементами правового регулювання є: 
норми права, зафіксовані в законах та ін. правових актах, якими 
визначається модель можливої та необхідної поведінки суб’єктів 
суспільних відносин; юридичні факти, тобто конкретні життєві 
обставини, з якими пов’язані виникнення, зміна чи припинення 
правових відносин; власне правові відносини, тобто суспільні від-
носини, опосередковані нормами права; акти реалізації прав та 
обов’язків суб’єктів суспільних відносин, тобто дії цих суб’єктів 
у межах приписів відповідних правових норм; правові санкції 
щодо порушників норм права [70, т. 5, с. 41–42].

У сенсі діяльності непідприємницьких громадських організа-
цій правове регулювання, на наш погляд, складає систему право-
вих норм, якими держава упорядковує суспільні відносини у сфе-
рі діяльності об’єднань людей з реалізації їх спільних інтересів, 
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надаючи їх внутрішньо та зовнішньо організаційній діяльності 
легального статусу.

Як зазначають з цього приводу у своїй праці О. Дем’янець, 
К. Задоя та А. Москаленко [205], право на свободу об’єднання 
включає:

• правову та фактичну можливість добровільно, без приму-
су чи попередньої згоди створювати об’єднання громадян, за сво-
їм вибором вступати до таких організацій та виходити з них;

• право самостійно виробляти свої статути, організовувати 
свою внутрішню структуру та апарат;

• право співпрацювати з іншими українськими та міжна-
родними організаціями;

• право вступати в правовідносини з органами державної 
влади та місцевого самоврядування;

• будь-які інші аспекти вільного, на власний розсуд визна-
чення своєї поведінки в сфері здійснення цього права [205, с. 4].

Отже, до правових норм щодо діяльності недержавних органі-
зацій належать як ті, що визначають можливість і умови їх утво-
рення чи припинення діяльності, так і ті, що передбачають осно-
ви їх діяльності на реалізацію своїх статутних цілей. При цьому, 
вважаємо, доцільно визначити основний принцип урегулюван-
ня державою функціонування громадських інституцій: свобода 
об’єднання та невтручання у їх діяльність.

Свобода об’єднання осіб у асоціації та вільне, на власний 
розсуд, здійснення їх діяльності закріплені у низці фундамен-
тальних міжнародних правових стандартів. Такі положен-
ня містить стаття 20 Загальної декларації прав людини [206], 
стаття 22 Міжнародного пакту про громадянські та політич-
ні права [207], стаття 11 Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод [208], стаття 11 Конвенції про свободу 
асоціації та захист права на організацію [209], пункти 1–5 Фун-
даментальних принципів щодо статусу неурядових організацій 
в Європі [210].

Відповідно, у Конституції України [17] знайшли відобра-
ження норми про 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, вста-
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новлених законом в інтересах національної безпеки та гро-
мадського порядку, охорони здоров’я населення або захисту 
прав і свобод інших людей (стаття 36), підстави обмеження 
діяльності недержавних організацій (стаття 37). Додаткових 
гарантій незалежній діяльності громадських об’єднань надає 
принцип виключно законодавчого закріплення засад їхньої ді-
яльності (стаття 92).

Разом з тим, відмітимо певну некоректність останньої за-
значеної правової конструкції Конституції України. Адже гро-
мадські об’єднання створюються і діють на власний розсуд, що 
є невід’ємним правом людини. Здійснення цих прав не підлягає 
жодним обмеженням, за винятком тих, що встановлені законом 
і є необхідними в демократичному суспільстві в інтересах націо-
нальної або громадської безпеки, для запобігання заворушенням 
чи злочинам, для охорони здоров’я чи моралі або для захисту 
прав і свобод інших осіб [146].

Тому доречним було б подати зазначене правило у новій ре-
дакції частини 4 статті 92 Конституції України: «Держава вста-
новлює правові основи створення і діяльності громадських 
об’єднань виключно законами, не обмежуючи при цьому свободу 
об’єднання та здійснення їх діяльності».

Зазначені конституційні норми знайшли відображення на рів-
ні кодифікованих законів. Так, норми про діяльність асоціацій 
містять:

• стаття 314 (про свободу об’єднання фізичних осіб), статті 
83, 85, 86 (про статус непідприємницьких товариств) Цивільного 
кодексу України [91];

• статті 136, 154, 157, 165, 170, 197, 282 (пільговий поря-
док звільнення від оподаткування для майна і доходів різних ви-
дів громадських організацій) Податкового кодексу України [211];

• статті 2 та 112 (статус громадських об’єднань як суб’єктів 
господарювання) Господарського кодексу України [94], разом 
з тим, у ньому не знайшли відображення права юридичних осіб 
на участь у громадських об’єднаннях;

• статті 170 та 346 (кримінальна відповідальність за пере-
шкоджання діяльності громадських організацій) Кримінального 
кодексу України [212].
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Найбільш детально діяльність недержавних організацій уре-
гульована законами та підзаконними нормативно-правовими ак-
тами.

Вивчення широкого кола нормативних джерел, а також нау-
кових праць дослідників: О. М. Ващук [187], М. Ю. Віхляєв [213], 
Є. Є. Додіна [73], Є. Ю. Захаров [48], О. О. Кожушко [214], 
В. М. Кравчук [189], Л. І. Лойко [199], М. В. Менджул [215], 
В. Д. Новохацький [183], В. І. Пащенко [188], І. Т. Темех [216], 
В. О. Чепурнов [217], Л. О. Ємець [218] та ін. дозволило нам ство-
рити класифікацію за змістом правового регулювання загально-
державних нормативно-правових актів щодо діяльності недер-
жавних організацій юридичного спрямування:

1. Установчі нормативно-правові акти, які визначають основи 
утворення та діяльності різних видів недержавних організацій.

2. Нормативно-правові акти, які визначають статус недержав-
них організацій юридичного спрямування у здійсненні ними на-
прямів діяльності.

3. Нормативно-правові акти, які визначають основи взаємо-
дії непідприємницьких громадських організацій з органами дер-
жавної влади.

4. Нормативно-правові акти, що визначають правові процеду-
ри створення, легалізації та державної реєстрації громадських 
об’єднань.

5. Нормативно-правові акти, які визначають основи діяльнос-
ті громадських організацій як суб’єктів господарювання.

До першої групи нормативних джерел, що формує фунда-
мент правового регулювання діяльності недержавних органі-
зацій в України належать Закони України: «Про громадські 
об’єднання», «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяль-
ності», «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і га-
рантії їх діяльності», «Про благодійну діяльність та благодійні 
організації», «Про молодіжні та дитячі громадські організації», 
«Про захист прав споживачів», «Про основи соціальної захище-
ності інвалідів», «Про наукову і науково-технічну діяльність», 
«Про професійних творчих працівників та творчі спілки», «Про 
об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», «Про 
кредитні спілки» та ін. Особливі установчі засади недержавних 
організацій встановлюються Законом України «Про участь гро-
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мадян у охороні громадського порядку та державного кордону», 
Типовим положенням про юридичну клініку вищого навчально-
го закладу України, затвердженим наказом Міністерства освіти і 
науки України від 3.08.2006 № 592 [219], Типове положення про 
громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі 
виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, 
обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, ра-
йонній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, за-
твердженим постановою Кабінету Міністрів України від 3 листо-
пада 2010 р. № 996 [220].

Виходячи із того, що політичні партії та релігійні організації 
не належать, за нашим баченням, до числа недержавних органі-
зацій юридичного спрямування, ми не включаємо нормативно-
правові акти про їх діяльність до числа зазначеного переліку.

Друга, досить численна група нормативно-правових актів ви-
значає статус недержавних організацій юридичного спрямуван-
ня у здійсненні ними напрямів діяльності.

До них ми відносимо Закони України: «Про волонтерську ді-
яльність», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інфор-
мації», «Про звернення громадян», «Про безоплатну правову 
допомогу», «Про наукову і науково-технічну експертизу», «Про 
засади запобігання і протидії корупції», «Про соціальний захист 
дітей війни», «Про статус і соціальний захист громадян, які по-
страждали внаслідок чорнобильської катастрофи» та ін. Серед 
підзаконних нормативно-правових актів цього напряму ми виді-
ляємо такі: Національна програма правової освіти населення, за-
тверджена указом Президента України від 18 жовтня 2001 року 
№ 992/2001 [221], Порядок сприяння проведенню громадської 
експертизи діяльності органів виконавчої влади, затвердже-
ний постановою Кабінету Міністрів України від 5 листопада 
2008 року № 976 [222], Порядок проведення органами виконав-
чої влади антидискримінаційної експертизи проектів норматив-
но-правових актів, затверджений постановою Кабінету Міністрів 
України від 30 січня 2013 р. № 61 [223] та ін.

Наступна група нормативно-правових актів у системно-
му вигляді виникла порівняно недавно. Її метою є встановлен-
ня фундаментальних основ взаємодії недержавних організацій 
з інститутами державної влади, закріплення впливу перших 
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на формування та реалізацію державної політики. До цих актів 
ми відносимо Закони України: «Про соціальний діалог в Украї-
ні», «Про демократичний цивільний контроль над Воєнною ор-
ганізацією і правоохоронними органами держави», «Про місцеві 
державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Украї-
ні» та ін. Чимало положень про взаємодію держави із представ-
никами громадськості закріплені на підзаконному рівні: Про 
забезпечення впровадження єдиної державної політики реформ 
в Україні, затверджено указом Президента України від 23 лип-
ня 2014 року № 614/2014 [224]; Стратегія державної політики 
сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні та пер-
шочергові заходи щодо її реалізації, затверджена Указом Пре-
зидента України від 24 березня 2012 року № 212/2012 [225]; По-
ложення про Громадську гуманітарну раду, затверджене Указом 
Президента України від 2 квітня 2010 року № 469/2010 [226]; 
Положення про Координаційну раду з питань розвитку грома-
дянського суспільства, затверджене Указом Президента Укра-
їни від 25 січня 2012 року № 32/2012 [227]; Порядок проведення 
консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації 
державної політики, затверджений постановою Кабінету Міні-
стрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 [220]; Положення 
про Раду голів громадських рад при органах виконавчої влади, 
затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 20 черв-
ня 2012 р. № 658 [228]; Порядок проведення громадських слу-
хань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення 
проектів містобудівної документації на місцевому рівні, затвер-
джений постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 
2011 р. № 555 [229].

Четверта група нормативно-правових актів визначає осно-
ви легалізації статусу їх різноманітних організаційно-правових 
форм. Основи процедур легалізації різних видів непідприємниць-
ких громадських організацій визначені у базових законах щодо 
їх діяльності. Кожний із зазначених вище законів містить за-
гальні положення щодо започаткування, членства, проходження 
легалізаційних проваджень.

Детальний зміст названих процедур наведений у численних 
підзаконних нормативно-правових актах, серед яких виділимо 
такі: Порядок ведення Реєстру громадських об’єднань та обмі-
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ну відомостями між зазначеним Реєстром і Єдиним державним 
реєстром юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, затвер-
джений постановою Кабінету Міністрів України від 19 грудня 
2012 р. № 1212 [230]; Про затвердження зразків свідоцтв про ре-
єстрацію громадського об’єднання як громадської організації чи 
громадської спілки та про акредитацію відокремленого підроз-
ділу іноземної неурядової організації, затверджено постановою 
Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2012 р. № 1193 [231]; 
Порядок реєстрації символіки громадського об’єднання, затвер-
джений постановою Кабінету Міністрів України від 19 грудня 
2012 р. № 1209 [232]; Порядок підготовки та оформлення рішень 
щодо громадських об’єднань, затверджений Наказом Міністер-
ства юстиції України від 14.12.2012 № 1845/5 (у редакції на-
казу Міністерства юстиції України 23.09.2013 № 1991/5) [233]; 
Положення про Єдиний реєстр громадських формувань, за-
тверджене наказом Міністерства юстиції України від 19 грудня 
2008 року № 2226/5 [234]; Про затвердження форм документів, 
надання (надсилання) яких встановлено Законом України «Про 
громадські об’єднання», затверджено Наказом Міністерства юс-
тиції України від 14.12.2012 № 1842/5 [235].

Наступним піддамо аналізу систему нормативно-правових по-
ложень, які характеризують статус громадських інституцій як 
суб’єктів господарювання. В силу часткового виходу такого ана-
лізу за межі адміністративно-правового дослідження, коротко 
відзначимо, що зазначена група норм будується із кола актів, які 
стосуються загальної правосуб’єктності і участі у господарській 
діяльності, їх оподаткування, одержання ними коштів з держбю-
джету для виконання завдань діяльності.

Характеризуючи цивільну (господарську) право суб’єкт ність 
непідприємницьких товариств, відзначимо, що в режимі конку-
ренції норм цивільного і господарського права, більш детально 
статус недержавних організацій (статус непідприємницького то-
вариства) описаний у Цивільному кодексі України. То ж надамо 
цим нормам перевагу. Так, статті 83, 85, 86 Цивільного кодек-
су України визначають статус непідприємницьких товариств, 
встановлюють обмеження у їх правоздатності [91], дещо звуже-
но ці ж питання розкрито у статті 112 Господарського кодексу 
України [94]. Відповідно до частини 4 статті 91 Цивільного ко-
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дексу України, цивільна правоздатність громадської організації 
виникає з моменту її створення і припиняється з дня внесення 
до єдиного державного реєстру запису про її припинення. Пого-
джуємось із позицією М. В. Менджул, що стаття 91 Цивільного 
кодексу має бути доповнена новою частиною щодо того, що непід-
приємницька громадська організація може мати цивільні пра-
ва і обов’язки, які відповідають меті, визначеній у її статутних 
документах. Адже у сфері господарювання конкретні право-
чини організації із спеціальною правоздатністю можуть бути 
ширші за предмет їх статутної діяльності [215, с. 103].

Зазначені положення розвиваються нормами про адміні-
стративну правосуб’єктність громадських об’єднань. Зокре-
ма М. В. Костів [236, с. 13] та М. Ю. Віхляєв [213, с. 110] в межах 
адміністративної правосуб’єктності юридичних осіб виділяють 
такі види спеціальної правосуб’єктності як податкова, реєстра-
ційна, ліцензійна, патентна, митна, статистична, кадрова, са-
нітарно-епідеміологічна, екологічна, протипожежна, а також 
правосуб’єктність у сфері бухгалтерського обліку і фінансо-
вої звітності, охорони праці, обігу цінних паперів, стандарти-
зації і сертифікації, метрології. Детальніше адміністративна 
правосуб’єктність деяких видів недержавних організацій роз-
кривається у інших розділах цієї праці.

У статтях 136, 154, 157, 165, 170, 197, 282 та інших Податко-
вого кодексу України знайшли відображення питання звільнен-
ня від оподаткування майна і доходів різних видів громадських 
організацій [211], разом з тим, науковцями та практиками об-
ґрунтовано вказується недостатнє передбачення шляхів звіль-
нення від оподаткування діяльності громадських об’єднань. 
Адже, держава досі оподатковує благодійну допомогу як дохід 
фізичних осіб, норми благодійності не дозволяють реалізовувати 
ефективно можливості громадського філантропічного руху.

Так, представниками громадського руху сьогодні відпрацьо-
вані декілька проектів законів про створення сприятливих умов 
для розвитку благодійної діяльності в Україні, внесення змін 
до Податкового та Бюджетного кодексів України щодо створення 
сприятливих умов для розвитку благодійної діяльності [237]. Зо-
крема, цими актами передбачено доречні зміни щодо підвищен-
ня неоподаткованого мінімуму нецільової та цільової благодійної 
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допомоги, благодійна допомога може надаватися і у вигляді бла-
годійних (безкоштовних) послуг, а не лише у вигляді коштів або 
матеріальних цінностей, розширено спектр надавачів благодій-
них послуг з лікування та навчання та інші доречні новації.

Зупинимось окремо на такій важливій пропонованій новації, 
як оподаткування здійснення творчої діяльності за програмами 
грантового фінансування недержавних організацій. Так, прак-
тичне дослідження діяльності значного кола недержавних орга-
нізацій України показало, що до їх проектних ініціатив досить 
часто залучаються не штатні працівники, а особи за договором. 
Згідно із податковим законодавством гонорари, які вони отри-
мують за роботу, оподатковуються за загальними правилами. Це 
обґрунтована практика, якщо особа виконує загальнозрозумі-
лі функції, наприклад, бухгалтера. Проте, досить часто залуче-
ні недержавними організаціями експерти працюють за гонорар, 
що значно менше від прийнятого у цивільному обігу. В такому 
разі, сутнісно, такі особи здійснюють благодійництво. В такому 
разі обґрунтованою була б мінімізація або скасування податків 
від таких доходів. Пропонуємо передбачити відповідні зміни у за-
конодавстві про діяльність громадських організацій та Податко-
вому кодексі України.

Інший аспект, який стосується господарського статусу непід-
приємницьких громадських організацій, це можливість брати 
участь у реалізації проектів, які передбачають бюджетне фінан-
сування.

Сьогодні окремі питання реалізації такого статусу регулюють-
ся Порядком проведення конкурсу з визначення програм (про-
ектів, заходів), розроблених інститутами громадянського сус-
пільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова 
підтримка, затвердженим постановою Кабінету Міністрів Укра-
їни від 12 жовтня 2011 р. № 1049 [238], Порядком використан-
ня коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення 
заходів державної політики з питань молоді та державної під-
тримки молодіжних та дитячих громадських організацій, за-
твердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22 люто-
го 2012 р. № 116 [239] та рядом інших документів. У контексті 
розвитку цього питання, групою фахівців недержавних органі-
зацій (О. Ю. Вінніков, Д. С. Ковриженко, М. В. Лациба) пропо-
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нується розширення числа органів, які можуть проводити такі 
конкурси; внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо 
розширення правових можливостей недержавних організацій 
щодо отримання бюджетного фінансування та до Закону Укра-
їни «Про державні цільові програми» щодо надання можливос-
ті розгляду інституцій громадськості як виконавців державних 
цільових програм розвитку [240, с. 7–8; 241]. Підтримуємо за-
значені пропозиції, разом з тим, не поділяємо висловлену за-
значеними розробниками пропозицію законодавчо розширити 
перелік недержавних інституцій «громадськими організаціями 
публічної користі», оскільки особливої правової потреби вио-
кремлення ще одного типу громадських об’єднань немає, це при-
зведе до загромадження правової конструкції «громадська орга-
нізація».

Обмежений обсяг зазначеного підрозділу не дозволяє висвіт-
лити всі проблеми і надати пропозиції до удосконалення усіх 
сторін правового регулювання діяльності непідприємницьких 
громадських організацій. Зміст нормативно-правових актів щодо 
реалізації їх норм у діяльності недержавних організацій юридич-
ного спрямування буде здійснений у розділах 4 та 5 дослідження. 
А у цьому розділі перейдемо до пропозицій щодо ключових основ 
адміністративно-правового забезпечення діяльності недержав-
них організацій.

Передусім поглянемо на систему норм щодо діяльності їх різ-
них видів. Сьогодні їх охоплює група законів, які встановлюють 
установчі для різного роду недержавних організацій нормативні 
положення. Так, різні закони регулюють діяльність громадських 
організацій та спілок [109], благодійних організацій [110], моло-
діжних організацій [111], профспілок [113] та ін.

Численні дослідження науковців та практиків, згаданих 
у цьому підрозділі, досить детально характеризували сучасні 
проблеми діяльності недержавних інституцій, що відобразилось 
на прийнятті нових редакцій нормативно-правових актів. Протя-
гом останніх двох-трьох років прийнято нові закони щодо діяль-
ності громадських об’єднань, благодійних організацій, організа-
цій роботодавців.

Проте, на наш погляд, крім численних позитивних змін і на-
явності ряду недоопрацювань у нових актах [242, с. 5–6; 243; 
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244], поза увагою законодавця залишилося інше. Зміст органі-
зації діяльності цього широкого кола форм інституцій громад-
ськості загалом подібний, а певною мірою і тотожний, зокрема 
щодо тих, які мають, за нашим баченням, юридичне спрямуван-
ня. Саме до такого висновку ми прийшли шляхом практичного 
з’ясування форм і напрямів діяльності недержавних організацій. 
Цю гіпотезу підтвердило також проведене опитування представ-
ників громадських інституцій.

Тобто, безпосередньо характеризуючи недержавні організації 
юридичного спрямування, ми відмітили їх основні напрями ді-
яльності: правозахист, правова освіта і просвіта, наукова та при-
кладна юридична експертиза. Цими напрямами діяльності сьо-
годні займаються практично усі види громадських інституцій, 
звісно з певними особливостями (молодіжні — з акцентом на мо-
лодь, профспілки — на права працівників тощо).

Чому в такому разі загалом подібні реєстраційні процедури, 
питання організації діяльності, взаємодії з державними інсти-
туціями та між собою містяться у розпорошеному колі законів? 
На наш погляд, двадцятилітня історія існування цих законів має 
підлягати, як мінімум, систематизації. Яку з форм систематиза-
ції нормативно-правових актів обере законодавець — кодифіка-
цію і створення Кодексу щодо діяльності громадських об’єднань, 
чи об’єднання їх у один ґрунтовний закон, не є принциповим. Це 
питання залежить від обсягу систематизації.

Наша позиція, полягає у створенні нового Кодексу непідпри-
ємницьких громадських організацій, який матиме таку орієнтов-
ну структуру:

Розділ 1. Загальні положення. У ньому слід відобразити прин-
ципи міжнародних стандартів та Конституції України про сво-
боду асоціацій; їх приватно-правове та публічно-правове спря-
мування; легальне існування у формах реєстрації, повідомлення 
або у інших, менш легалізованих (як свідчать Фундаменталь-
ні принципи щодо статусу неурядових організацій в Євро-
пі [148]); невтручання у їх діяльність держави та їх активний 
вплив на публічне управління, понятійний апарат.

Розділ 2. Ознаки та організаційно-правові форми недержав-
них організацій. Цей розділ має сформулювати загальні ха-
рактеристики недержавних організацій, навести систему та 
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особливості різних їх видів. У ньому також пропонується роз-
межувати громадські організації захисту приватних та публіч-
них інтересів.

Розділ 3. Легалізація. У цьому розділі слід деталізувати осо-
бливості проходження легалізаційних процедур різними вида-
ми недержавних інституцій. Також у цьому розділі доцільно ви-
писати процедури реорганізації, утворення спілок та коаліцій, 
припинення діяльності недержавних інституцій, відносини член-
ства і управління недержавних організацій.

На окрему увагу у межах пропонованого нами кодексу за-
слуговує діяльність недержавних організацій юридичного спря-
мування, адже цей пласт форм і напрямів роботи сьогодні осо-
бливо актуальний. Пропонуємо присвятити цьому розділ 4: 
діяльність недержавних організацій юридичного спрямування. 
У ньому слід розкрити форми та гарантії здійснення цими інсти-
туціями правозахисту, правової просвіти, наукової та приклад-
ної юридичної експертизи.

Серед інших розділів запропонованого кодексу доцільно ви-
окремити такі питання:

• благодійництво у діяльності недержавних організацій;
• діяльність профспілок та організацій-роботодавців тощо, 

тобто розділи про окремі види недержавних організацій;
• напрями і форми взаємодії громадських об’єднань між 

собою та з державою, зокрема інтегрувати зазначені у цьому під-
розділі концепції, розширивши їх зміст та охарактеризувавши 
можливі форми взаємодії, етичні засади тощо;

• правові основи волонтерства у діяльності громадських 
об’єднань;

• питання фінансування (у тому числі встановлення пра-
вових можливостей для одержання державного фінансування) і 
особливого оподаткування діяльності недержавних організацій.

Крім того, відмітимо деякі ключові зміни щодо недержавних 
організацій, які мають бути упроваджені у чинні нормативно-
правові акти щодо їх діяльності. Передусім має бути ретельно 
опрацьований принцип правового регулювання діяльності гро-
мадських об’єднань. У текстах законів щодо недержавних орга-
нізацій не може мати місце принцип «дозволено те, що дозволено 
законом», як це сьогодні часто прослідковується у ряді спеціаль-
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них законів. Навпаки, правове регулювання цих форм громад-
ської активності має базуватися на іншому — дозволено все, що 
не заборонено законом.

Заслуговують невідкладних змін також правові положен-
ня щодо благодійної діяльності. Передусім у базовому законі, 
на наш погляд, не можна вичерпно перелічувати сфери благодій-
ної діяльності, можна лише встановлювати обмеження на певні 
напрями, що суперечать інтересам суспільства і держави. Тому, 
стаття 3 Закону України «Про благодійну діяльність та благодій-
ні організації» має бути подана у новій редакції:

• частина 1 щодо цілей благодійності не повинна бути об-
межена переліком сфер діяльності, натомість має містити більше 
пояснення сутності, загальних напрямів цієї діяльності;

• частина 2 щодо сфер благодійної діяльності має бути ска-
сована;

• частина 3 щодо обмежень благодійної діяльності має бути 
розширена, зокрема положеннями про те, що благодійна діяль-
ність не може здійснюватись щодо цілей, що суперечать інтер-
есам суспільства і демократичної правової держави.

Серед питань, які заслуговують на зміни у поточній редакції 
нормативно-правових актів про недержавні організації — є під-
приємництво недержавних організацій. Так, статті 21, 24 Закону 
України «Про громадські об’єднання» дозволяють їм здійснюва-
ти підприємницьку діяльність як самостійно, так і через утворе-
ні ними окремі підприємства, якщо така діяльність відповідає 
меті (цілям) громадського об’єднання та сприяє її досягненню. 
Такий статус мають лише громадські організації, його не ма-
ють наприклад, благодійні організації, профспілки тощо. Чи є 
ця новація, ініційована представниками недержавних інститу-
цій [245; 246], обґрунтованою? На наш погляд, вона змішує кате-
горії підприємницьких і непідприємницьких товариств, вводить 
дисонанс у податковий статус недержавної організації, стосуєть-
ся лише одного з видів недержавних організацій. Вважаємо, що 
при потребі одержати додаткові кошти для реалізації статутних 
цілей громадської організації (наприклад, при здійсненні видан-
ня громадської організації з метою комерційного продажу, при 
проведенні оплатного навчального заходу), вона може співпра-
цювати з окремою підприємницькою структурою, яка перерахує 
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частину прибутку у формі благодійної пожертви. Тому пропону-
ємо виключення можливості здійснення підприємницької діяль-
ності із Закону України «Про громадські об’єднання» як такого, 
що суперечить сутності громадського об’єднання та його стату-
су непідприємницького товариства.

Також, відмічаємо необґрунтовані українські правові ре-
алії діяльності волонтерів. Чинне законодавство з цього при-
воду: Закони України «Про волонтерську діяльність» [247], 
«Про благодійну діяльність і благодійні організації» [110] спра-
ведливо характеризують як зарегульоване [248; 249]. У ньому 
встановлюються необґрунтовані правові процедури легалізації 
здійснення організаціями такої діяльності або залучення волон-
терів, зазначається обмежений перелік видів праці волонтерів, 
не передбачаються загальноприйняті у світовій практиці питанні 
звільнення волонтерської праці від оподаткування тощо. Тому, 
у нинішньому стані правового регулювання волонтерська діяль-
ність може бути удосконалена шляхом скасування зазначеного 
закону та внесенням незначних доповнень щодо можливості за-
лучення недержавними організаціями волонтерів до своєї діяль-
ності на засадах добровільності, можливого впливу на стратегію 
організації та за умови дотримання законодавства про безпеку 
праці (причому слідкувати за умовами праці не матимуть права 
державні органи — лише самі волонтери). Такі зміни мають бути 
внесені до законів про діяльності громадських об’єднань, пере-
дусім до Законів України «Про громадські об’єднання» та «Про 
благодійну діяльність та благодійні організації». У подальшому, 
при кодифікації за нашою пропозицією законодавства про гро-
мадські об’єднання ці положення мають увійти у окремий розділ 
цього акту.

Зазначені зміни у законодавство мають бути системними. 
Адже обґрунтовано стверджується, що декілька цікавих нова-
цій законів «Про громадські об’єднання» та «Про благодійну 
діяльність і благодійні організації» реально не запрацювали че-
рез невнесення змін до законодавства про легалізацію органі-
зацій та до податкового законодавства. Тому, у прикінцевих 
положеннях щодо обґрунтованих нововведень доцільно одразу 
передбачити внесення змін у інші законодавчі акти.
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Пропоновані нами новації стосуються не лише актів зако-
нодавства про недержавні організації. Також обґрунтовуємо 
зміни у практику нормотворчості та діяльності державних орга-
нів і громадських об’єднань.

Зокрема, пріоритети розвитку різних галузей публічного 
управління в Україні традиційно проголошуються на рівні кон-
цепцій, планів тощо, затверджених Президентом, Кабінетом 
Міністрів України або спеціалізованим центральним органом 
виконавчої влади. Опрацювання більше двадцяти таких концеп-
цій показало, що їх зміст майже ніколи не стосується залучення 
до характеризованої сфери публічного управління інституціолі-
зованого громадянського суспільства, що у сьогоднішньому ро-
зумінні є дискримінацією, архаїчним підходом, який слід усуну-
ти. Вважаємо, що різноманітні концепції розвитку різних сфер 
публічного управління мають об’єднувати завдання для держав-
них органів та для громадянського суспільства, готуватися ними 
спільно. Так державні органи зрозуміють необхідність діяти 
спільно та більше поваги матимуть до громадськості, а громад-
ські організації матимуть конкретні можливості впливу на різні 
сфери публічного управління.

Серед іншого, відмітимо про слабкість розуміння процедур 
щодо діяльності недержавних організацій співробітниками Цен-
трів з надання адміністративних послуг, які мають на меті спрос-
тити адміністративні процедури, до яких долучені представники 
суспільства. Прикладне дослідження звернень до таких Центрів 
у різних регіонах України засвідчило низьку кваліфікацію пра-
цівників центрів щодо адміністративних процедур, дотичних 
до діяльності недержавних організацій. Це позначається на нея-
кісності зазначених проваджень, проявляється у нерозумінні 
особливостей статусу, постійному узгодженні дій з органами 
юстиції та державної реєстрації юридичних осіб тощо, певною 
мірою дискредитує ці загалом позитивні новації. Пропонуємо се-
ред невідкладних шляхів удосконалення діяльності зазначених 
центрів, передбачити проведення систематичних навчань їх пер-
соналу щодо процедур, з якими звертаються недержавні органі-
зації. В подальшому слід більшої уваги приділити цим питанням 
під час підготовки та підбору працівників Центрів з надання ад-
міністративних послуг.



125

Адміністративно-правове регулювання функціонування недержавних організацій 
юридичного спрямування та їх взаємодія з публічними інституціями

Заслуговує на критичне висвітлення також питання самопро-
голошення недержавною організацією себе такою, що має прина-
лежність до певної їх групи. Орган юстиції, перевіряючи статутні 
документи підтверджує такий статус за формальними ознаками, 
що є правильним з позиції невтручання держави у реалізацію 
принципу свободи асоціацій.

Численні публікації науковців та практиків на цю тему [250; 
251; 244] вимагають зменшення державно-бюрократичних 
бар’єрів для початку діяльності недержавної організації. Ми по-
діляємо ці позиції, адже недержавні організації мають бути мі-
німально залежними від державних процедур. Проте вимоги 
якості здійснення їх діяльності вимагають інший бар’єр відсікан-
ня недобросовісних громадських організацій, яких, на жаль, чи-
мало. Наприклад, для якісної діяльності недержавної організації 
у галузі правозахисту необхідне певне матеріально-технічне за-
безпечення і, головне, персонал, що здатен за своєю кваліфікаці-
єю надавати послуги із захисту прав. Для організації, що має на-
мір займатися правовою просвітою, додатково необхідно володіти 
досвідом ефективної подачі правових знань і т. д.

Є. Ю. Захаров з цього приводу пропонує підтверджувати ста-
тус громадської організації, наприклад, правозахисного напряму 
через правозахисне співтовариство загалом в особі національної 
асоціації правозахисних організацій. Орган державної влади 
може тільки оформити рішення цієї асоціації. Повинна бути 
описана процедура прийняття нової організації в асоціацію, так 
само, як і ряд інших вимог, що визначають порядок роботи пра-
возахисної організації: кодекс професійної етики, декларація 
прав і обов’язків і інше [252]. Підтримуючи цю пропозицію, про-
ведемо аналогію із досить специфічним видом інститутів громад-
ськості як юридичної клініки вищих навчальних закладів. Так, 
хоча держава створює правові основи їх існування, безпосеред-
ня оцінка відповідності організації-кандидата статусу юридич-
ної клініки здійснюється Асоціацією юридичних клінік Укра-
їни на підставі аналізу відповідності її діяльності Стандартам 
діяльності юридичних клінік України [253].

Відповідно пропонується для непідприємницьких громад-
ських організацій юридичного спрямування утворення націо-
нальних недержавних асоціацій як мінімум у напрямах правоза-
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хисту, правової освіти і просвіти, науково-експертної діяльності. 
Причому таких інституцій може бути більше, адже подібних груп 
інституцій може бути досить багато.

Проведене дослідження нормативно-правових основ діяльнос-
ті організацій громадського сектору в Україні, вивчення теорії 
та практики їх урегулювання їх функціонування дозволило нам 
сформулювати такі висновки.

1. Визначено основний принцип урегулювання державою 
функціонування громадських інституцій — свобода об’єднання 
та невтручання у їх діяльність.

2. Здійснено класифікацію нормативно-правових актів щодо 
діяльності непідприємницьких громадських організацій. Пер-
шим критерієм систематизації нормативно-правових основ ді-
яльності недержавних організацій є їх диференціація за юри-
дичною силою: міжнародно-правові акти; Конституція України; 
кодифіковані закони; інші закони; підзаконні правові акти.

3. Класифікація за змістом правового регулювання норма-
тивно-правових актів щодо діяльності недержавних організацій 
юридичного спрямування дозволила нам утворити та охаракте-
ризувати такі їх групи:

• установчі нормативно-правові акти, які визначають осно-
ви утворення та діяльності різних видів недержавних організа-
цій;

• нормативно-правові акти, які визначають статус недер-
жавних організацій юридичного спрямування у здійсненні ними 
напрямів діяльності;

• нормативно-правові акти, які визначають основи взаємо-
дії непідприємницьких громадських організацій з органами дер-
жавної влади;

• нормативно-правові акти, що визначають правові проце-
дури створення, легалізації та державної реєстрації громадських 
об’єднань;

• нормативно-правові акти, які визначають основи діяль-
ності громадських організацій як суб’єктів господарювання.

4. Дослідження змісту нормативно-правового регулювання 
щодо діяльності недержавних інституцій дозволило запропону-
вати ряд шляхів удосконалення правових основ їх діяльності:
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4.1. Зроблено висновок, що зміст організації діяльності цього 
широкого кола форм інституцій громадськості загалом подібний, 
а певною мірою і тотожний, зокрема щодо тих, які мають юри-
дичне спрямування.

4.2. На розвиток останнього було констатовано нагромаджен-
ня частково ідентичного нормативно-правового урегулюван-
ня непідприємницьких товариств. Тому ключовою пропозицією 
автора є створення шляхом кодифікації нового Кодексу непід-
приємницьких громадських організацій, який матиме таку орі-
єнтовну структуру:

Розділ 1. Загальні положення.
Розділ 2. Ознаки та організаційно-правові форми недержав-

них організацій.
Розділ 3. Легалізація непідприємницьких громадських орга-

нізацій.
Розділ 4. Діяльність недержавних організацій юридичного 

спрямування.
Серед інших розділів запропонованого кодексу доцільно ви-

окремити питання:
• благодійництва у діяльності недержавних організацій;
• діяльності профспілок та організацій-роботодавців тощо, 

тобто розділи про окремі види недержавних організацій;
• напрямів і форм взаємодії  громадських об’єднань між со-

бою та з державою;
• правових основи волонтерства у діяльності громадських 

об’єднань;
• фінансування і особливого оподаткування діяльнос-

ті недержавних організацій.
4.3. Запропоновано також шляхи удосконалення чинних нор-

мативно-правових актів. Передусім має бути ретельно опрацьо-
ваний принцип правового регулювання діяльності громадських 
об’єднань. Правові норми законів щодо недержавних організацій 
мають базуватися на принципі «дозволено все, що не заборонено 
законом».

4.4. Визначено конкретні пропозиції щодо удосконалення: 
частини 4 статті 92 Конституції України, Цивільного, Податко-
вого, Бюджетного кодексів України, законів України: «Про гро-
мадські об’єднання», «Про благодійну діяльність та благодійні 
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організації», «Про волонтерську діяльність», «Про державні ці-
льові програми».

5. Також обґрунтовано зміни у практику нормотворчості та ді-
яльності державних органів і громадських об’єднань:

• вважаємо, що різноманітні концепції та плани розвитку 
різних сфер публічного управління мають об’єднувати завдання 
для державних органів та для громадянського суспільства, готу-
ватися і виконуватися ними спільно;

• пропонуємо серед невідкладних шляхів удосконалення 
діяльності центрів надання адміністративних послуг, передбачи-
ти проведення систематичних навчань їх персоналу щодо проце-
дур, з якими звертаються недержавні організації;

• з метою забезпечення якості діяльності недержавних ор-
ганізацій у справах, що стосуються прав людини, доцільно уре-
гульовувати підтвердження статусу громадської організації 
у певному напрямі, для чого ініціювати створення суспільством 
провідних всеукраїнських громадських спілок та їх підтримку 
державою.

2.3. Практика взаємодії недержавних організацій 
юридичного спрямування з публічними інституціями 

2.3.1. Зміст та форми взаємодії 
з органами виконавчої влади 

Вивчення основних засад функціонування громадських ін-
ституцій та їх співіснування з державними органами дозволяє 
детальніше розглянути питання їх зовнішньоорганізаційної ді-
яльності. Це діяльність недержавних інституцій щодо виконан-
ня делегованих їм завдань і функцій держави, які передбачають 
забезпечення реалізації та захисту в адміністративному порядку 
прав і свобод громадян, надання їм, а також юридичним особам 
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різноманітних управлінських та соціальних послуг. Якщо вну-
трішньоорганізаційна діяльність спрямована на пошук опти-
мальних організаційних зв’язків всередині організації, то зо-
внішньоорганізаційна — на взаємодію недержавних організацій 
з іншими інституціями, як іншими недержавними, так і широ-
ким колом державних органів, організацій та інших.

Розкриття змісту взаємодії інституцій громадянського сус-
пільства із державними є складним науковим завданням з при-
чин недостатності наукової розробки та обмеженості практичного 
досвіду, подолання традицій імперативності у діяльності україн-
ських органів влади як представників, у недалекому минулому, 
авторитарної держави.

Будь-яка держава, незалежно від ступеню її розвитку, забез-
печуючи своє завдання правопорядку й стабільності, прагне роз-
ширити сферу свого впливу, збільшити зони регулювання по-
всякденного існування суспільства та індивідів, зменшуючи їх 
свободи. Працюючи на обмеження авторитаризму державної вла-
ди, інститути громадянського суспільства привертають увагу та 
проводять аналіз порушення прав людини, відновлюють справед-
ливість або зводять ці порушення до мінімуму. В ряді випадків 
ці способи реагування суспільства є непрофесійними, надмірно 
емоційними та, подекуди, не правовими. Але тим самим грома-
дянське суспільство, притаманними лише йому методами дося-
гає таких же цілей, що і держава, стабільного розвитку та пра-
вопорядку, з уточненням про більше врахування інтересів членів 
суспільства, громадян.

Тому, виходячи із спільної цілі, взаємостосунки громадян-
ського суспільства та влади повинні будуватися шляхом діалогу, 
держава має сприяти громадським організаціям у розвитку та 
набуття професіоналізму, що сприятиме досягненню ідеалів де-
мократичної правової держави.

Важливим аспектом є усвідомлення змісту категорії «вза-
ємодія» дотично до предмета дослідження, що доречно здійснити 
шляхом аналізу цієї категорії у філософії та праві.

Категорія «взаємодія» є важливим методологічним принци-
пом пізнання всіх суспільних явищ і зв’язків. Будь-який об’єкт 
може бути зрозумілий і визначений в системі відносин або у вза-
ємодії з іншими оточуючими явищами, їх частинами, сторо-
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нами і якостями. Щоб зрозуміти властивості, структуру та за-
кони дійсності, необхідним є вивчення взаємодії в її загальному 
та конкретному проявах [254, с. 16]. Взаємодія розглядається 
філософами як загальна форма взаємозв’язку явищ дійсності, 
що виражається в їхній взаємній зміні, будь-якому зв’язку, від-
ношенні між матеріальними об’єктами і явищами; процес взаєм-
ного впливу тіл один на одного, загальна форма зв’язку тіл або 
явищ, що здійснюється в їхній взаємній зміні [255, с. 523].

Філософський аспект взаємодії розглядається вченими пе-
редусім як співіснування двох явищ, інституцій, без переходу 
на спільну діяльність [256, с. 134]. Іншою, доречнішою для цьо-
го дослідження, є позиція, відповідно до якої для філософської 
категорії взаємодії характерна наявність, по-перше, лише та-
ких зв’язків, які дозволяють об’єктам впливати один на одне; 
по-друге, самої взаємодії, в результаті якої відбувається взаємна 
зміна взаємодіючих об’єктів [257, с. 20]. Взаємодія — філософ-
ська категорія, яка відображає особливий тип відношення між 
об’єктами, при якому кожний з об’єктів діє (впливає) на інші 
об’єкти, приводячи до їх зміни, і водночас зазнає дії (впливу) з 
боку кожного з цих об’єктів, що, в свою чергу, зумовлює зміну 
його стану [258, с. 77–78].

Аналіз поняття “взаємодія” як філософської категорії дозво-
ляє виділити такі основні його положення [254, с. 18]: взаємодія 
існує лише за наявності двох і більше співіснуючих явищ; вза-
ємодія має місце лише тоді, коли явища існують водночас; наяв-
ність у взаємодіючих елементів схожих властивостей; взаємодія 
явищ, які мають між собою взаємний зв’язок і взаємообумовлені; 
при взаємодії об’єкти змінюються; здатність кожного із взаємо-
діючих об’єктів виступати одночасно і причиною, і наслідком; 
можливість настання позитивних і негативних наслідків взаємо-
дії; універсальність форм взаємодії матерії.

Виходячи з предмета дослідження, вірним є виділення пози-
тивної та негативної взаємодії, обидві сторони якої проявляють-
ся у діяльності недержавних інституцій як одної з іншою, так і 
з державними органами. Залежно від спрямованості, взаємодія 
буде мати характер соціального співробітництва, партнерства, 
зближення чи, навпаки, ворожнечі, антагонізму та конфлікту 
[259, с. 33]. Іншим пов’язаним фактором, який визначає зміст, 
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кількісні параметри та характер результату (наслідки) взаємо-
дії, є спрямування та величина зусиль взаємодіючих об’єктів. 
Наприклад, при негативній взаємодії, коли функціонування 
об’єктів спрямоване на досягнення протилежних цілей, вплив 
та дія кожного з них перешкоджає розвитку іншого об’єкту. При 
взаємодії елементів, які в своїй діяльності прагнуть досягнення 
єдиної мети, зусилля об’єктів спрямовані в один бік, при цьо-
му відбувається додавання та найбільш повне використання їх 
можливостей для виконання спільних задач. Як наслідок, ство-
рюються необхідні передумови для успішної реалізації поставле-
них перед ними завдань. Таким чином, при позитивній взаємодії 
з’являються переваги, які сприяють успішному досягненню цілі, 
що нехарактерно для автономної діяльності невзаємодіючих між 
собою органів. Переносячи це твердження на специфіку проведе-
ного дослідження, відмітимо спільність цілей існування держав-
них та недержавних інституцій. Тому їх взаємодія, а не конфрон-
тація, принесе позитивні наслідки співіснування [254, с. 18].

Висвітлюючи юридичний та управлінський аспекти взаємо-
дії, відмічаємо детальний зміст цієї категорії у теорії управлін-
ня, зокрема працях теоретиків-класиків управління Ф. Тейло-
ра [260], А. Файоля [261], Г. Форда [262], розробках радянських 
вчених В. Г. Афанасьєва [263], І. Л. Бачило [264], Г. В. Атаман-
чука [265], сучасних українських вчених О. М. Бандурки [266], 
С. К. Гречанюка [267], Л. О. Фещенко [254] та ін.

Теорія управління до філософського тлумачення взаємодії 
в значенні зв’язку та впливу елементів додає важливе уточнення: 
взаємодія — це не просто зв’язок, а форма цих зв’язків та впли-
ву. Фахівці в галузі управління розглядають взаємодію як склад-
ну форму управлінської діяльності, яка характеризує ступінь, 
способи і форми взаємного впливу елементів соціально-економіч-
них систем в процесі їх планомірно-цілеспрямованого функці-
онування та розвитку [254, с. 20]. Забезпечуючи внутрішню єд-
ність та узгодження в роботі всіх елементів управляючої системи, 
взаємодія створює чітко працюючий механізм управління [268, 
с. 9–16].

Отже, взаємодія є важливим елементом системи діяльності 
різноманітних суб’єктів, що дозволяє їм спільно досягати більш 
якісних результатів. Застосовно до взаємодії державних орга-
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нів з недержавними інституціями відмітимо, що відмінності за-
вдань діяльності цих структур, визначених у їх засновницьких 
документах, нівелюються спільними зусиллями, спрямованими 
на досягнення єдиної мети розбудови в Україні демократичної, 
соціальної, правової держави і розвиненого громадянського сус-
пільства.

Іншим важливим елементом висвітлення змісту взаємодії 
державних і громадських інституцій є формулювання станови-
ща ієрархії взаємодіючих елементів з акцентом на відсутність 
чи наявність підлеглості (підпорядкування). З цього питання іс-
нує дві позиції. Прихильники першої, як правило, це дослідни-
ки взаємодії державних органів, заперечують рівність сторін при 
взаємодії. Дослідник проблем управління в правоохоронній ді-
яльності В. М. Шванков досить однобоко вбачає взаємодію лише 
у відносинах субординації: «взаємодіяти можуть частини систе-
ми, що знаходяться у відносинах влади і підлеглості» [269, с. 10]. 
Г. А. Туманов аналогічно зазначає ієрархічний характер взаємо-
дії та значення головного її суб’єкта [270, с. 93]. Відмітимо, що 
зазначена ознака взаємодії та характеристика субординації у по-
ведінці суб’єктів взаємодії однобоко характеризує сучасну бага-
томанітність співпрацюючих відносин навіть державних інсти-
туцій, зовсім не відповідає мотивації та системі співпраці влади і 
громадянського суспільства.

У взаємовідносинах влада-суспільство застосовується інша 
схема керування-підлеглості. Її не можна назвати повною мі-
рою рівноправною, адже, як правило, повноваження держав-
них органів щодо публічної адміністрації ширші за можливос-
ті недержавних. Її не можна також назвати підпорядкованою, 
адже недержавні інституції не визнають патерналізм державних, 
навпаки, виходячи з методу реординації, вимагають державні 
органи вчинити свої обов’язкові заходи. Такі відносини розкри-
ваються у значній частині досліджень, зокрема працях С. Салма-
ніємі [271, с. 458], С. К. Гречанюка [267, с. 374–375], Л. М. Уса-
ченко [272].

Теоретичний аналіз взаємодії влади і громадськості як різ-
новид соціальної взаємодії у соціально-психологічній літерату-
рі [273] розглядають як діалог, інтеракцію, що супроводжується 
комунікативними і перцептивними процесами, обумовлюються 
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присутністю автономних суб’єктів, що мають відносно рівні ре-
сурси, психологічну готовність та культуру ведення діалогу.

Таким чином, взаємодія як правова та управлінська категорія 
є інструментом удосконалення певних систем та їхніх окремих 
елементів, що у сукупності дозволяють досягати більшої якості 
як у статичному, так і в динамічному прояві.

Дослідження правової та управлінської категорії взаємодії 
дозволило виділити її важливі ознаки: наявність не менше двох 
суб’єктів; наявність спільної мети суб’єктів взаємодії; спрямо-
ваність переважно на діяльність та її результати; узгодження 
інструментів діяльності різних суб’єктів взаємодії; узгодженість 
за метою, місцем, часом, методами; наявність правового регу-
лювання; перебування взаємодіючих суб’єктів в ієрархічному 
зв’язку або без нього та ін.

Конкретизуючи функціонування та взаємодію певною мірою 
конкуруючих між собою державних і громадських структур, на-
уковці розглядають декілька форм взаємодіючих моделей [274; 
275]:

1. Спільно-індивідуальна діяльність. Державні органи і недер-
жавні інституції реалізують незалежно один від одного власні 
завдання, виконують паралельно свою роботу. Але при цьому 
кожен з них вирішує одночасно і спільні завдання розбудови сус-
пільства і держави, які важливі на конкретному етапі суспільно-
го розвитку. Деякі вчені [254, с. 19–22] визначають цей рівень 
взаємодії абстрактним, адже в ньому відсутня обов’язкова ознака 
взаємодії — взаємозв’язок. Проте ми не заперечуємо користі від 
визнання такої форми взаємодії держави і недержавних організа-
цій, адже це сприяє взаємоповазі до діяльності один одного, фор-
мує підґрунтя для наступних форм співпраці.

2. Спільно-послідовна діяльність. Спільне завдання викону-
ється послідовно кожним елементом як частина єдиного механіз-
му. Такий формат взаємодії активно практикується державними 
органами, наприклад, у здійсненні правоохоронної діяльності. 
Прикладом такої спільної діяльності дотично до теми досліджен-
ня може бути проведення громадської експертизи проектів рі-
шень, підготовлених органами місцевого самоврядування, що 
є неодмінною умовою їх ухвалення [274, с. 55–58].
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3. Спільно-взаємодіюча діяльність. Завдання виконується без-
посередньо та одночасно кожним елементом системи. У такому 
випадку суб’єкти взаємодії вирішують загальні завдання одно-
часно та разом, що створює належні умови для своєчасного ко-
ригування їх дій, обміну інформацією і взаємного контролю. Ця 
форма взаємодії є ключовою для сталої співпраці державних і 
громадських інституцій, у ній проявляються усі риси спільної ді-
яльності [274, с. 55–58].

Наступним елементом змісту зовнішньоорганізаційної діяль-
ності непідприємницьких громадських організацій є визначен-
ня принципів взаємодії. У цьому аспекті доцільно навести зміст 
принципів, зазначених у Концепції взаємодії держави і грома-
дянського суспільства, розробленої недержавним сектором та за-
твердженій державою Концепції сприяння органами виконавчої 
влади розвитку громадянського суспільства.

У першій з них запропоновано такі принципи [276]: громад-
ська активність; 2) партнерство; 3) відкритість та відповідаль-
ність; 4) політична незалежність; 5) запобігання корупції; 6) ра-
ціональний і збалансований розвиток; 7) комплексність. Інша 
концепція пропонує такі принципи: 1) соціальне партнерство; 
2) забезпечення рівних можливостей; 3) взаємовідповідальність; 
4) відкритість та прозорість; 5) участь інститутів громадянсько-
го суспільства у формуванні та реалізації державної політики; 
6) невтручання; 7) визнання органами виконавчої влади різних 
видів діяльності інститутів громадянського суспільства; 8) ефек-
тивність процесу взаємодії; 9) прийняття органами виконавчої 
влади рішень з урахуванням суспільних потреб та інтересів [277].

Відмічаємо подібність зазначених принципів взаємодії інсти-
туції держави та суспільства у цих джерелах. Це свідчить про за-
галом вірний підхід до їх розробки. Разом з тим, аналіз та враху-
вання практики організації діяльності недержавних інституцій, 
у зв’язках із державою, дозволив нам провести додаткову роботу 
із їх уточнення. При цьому нами враховано твердження Є. Заха-
рова, який називає два принципи, на основі яких має здійснюва-
тися взаємодія інститутів держави і громадянського суспільства: 
1) чесне співробітництво неоднодумців: «в усьому тому, в чому 
я згоден із владою, я готовий з нею чесно співпрацювати, а коли 
вона припускається помилок, я простистоятиму їй, використо-
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вуючи чинні законні методи»; 2) повага до різноманітності: чіт-
ке розуміння того, що гармонія в суспільстві настає не тоді, коли 
інтереси всіх його членів збігаються (такий збіг і неможливий, 
і неприродний), а тоді, коли в однаковій мірі поважаються та 
враховуються інтереси всіх зацікавлених сторін [48].

Вивчення наукової літератури та дослідження нормативних 
основ взаємодії державних органів та недержавних інституцій 
дозволяє навести такі її принципи:

• Незалежність і взаємоповага до свободи поглядів. Ор-
ганізації громадянського суспільства, так само як і державні 
органи у процесі своєї діяльності мають бути незалежними від 
впливу один одного. Усвідомлення переваг різноманітності по-
глядів щодо суспільного розвитку має слугувати взаємоповазі та 
виробленню спільної позиції шляхом діалогу.

• Правовладдя. Державні органи повинні діяти виключно 
в межах закону, при цьому недержавні організації мають права і 
свободи, що можуть бути обмежені лише законом.

• Рівноправність та забезпечення рівних можливостей. Вза-
ємодія органів публічної влади та організацій громадянського 
суспільства має будуватись на основі партнерства та рівноправ-
ності, при умові створення органами виконавчої влади однакових 
умов для діяльності зазначених інститутів.

• Відкритість. Діяльність організацій громадянського сус-
пільства, органів публічної влади має бути відкритою, відпові-
дальною та підзвітною суспільству з організаційних чи фінан-
сових питань своєї діяльності за умови поваги до приватності та 
охорони державної таємниці.

• Взаємна відповідальність за результат. Органи виконав-
чої влади та інститути громадянського суспільства усвідомлюють 
спільну відповідальності за рівень взаємодії вірність державної 
політики та ефективність реалізованих проектів.

Важливим завданням побудови взаємодії недержавних ін-
ституцій з державними органами є розвиток існуючих та по-
стійне розширення кола можливих форм такої співпраці. Форми 
взаємодії є зовнішньо виражені дії суб’єктів взаємодії, реалізо-
вані на виконання своїх правових можливостей для досягнен-
ня завдань спільної діяльності. Типи форм взаємодії: 1) регу-
люючі (участь органів державної влади у створенні і діяльності 
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об’єднань громадян); 2) політичні (участь об’єднань громадян 
у забезпеченні демократичного характеру виборів в органи дер-
жавної влади та їх формування); 3) фіскальні (гранти, державна 
допомога, пільги щодо оподаткування); 4) надання послуг (обмін 
інформацією, партнерство, консультації); 5) контролюючі (дер-
жавний та громадський контроль) [256, с. 136].

У зв’язку з характером цієї взаємодії форми необхідно розгля-
дати як: 1) безпосередня взаємодія; 2) спільна діяльність; 3) опо-
середкована взаємодія.

Форми взаємодії є детальним відображенням та спрямуван-
ням напрямів такої діяльності. Наприклад, О. М. Крутій [273] 
називає напрямки взаємодії органів влади і громадськості: 
а) впровадження засад нових моделей державного управління; 
б) узагальнення досвіду розгалуженої мережі громадських ор-
ганізацій та варіативності багаторівневості соціального діалогу; 
в) аналізу структури та змісту діяльності спеціалізованого органу, 
спрямованого на координацію взаємодії влади і громадськості.

Виходячи з практичного значення цього аспекту взаємодії, 
значна кількість науковців та практиків присвятила свої праці 
формам взаємодії державних і недержавних інституцій. Обмеже-
ний обсяг дослідження дозволяє лише стисло подати напрацю-
вання деяких авторів.

Так, Є. Захаров називає такі форми взаємодії недержавних ор-
ганізацій: законодавча ініціатива; обмін інформацією; взаємодо-
помога у соціальній сфері; представництво у судах; контроль над 
діями державного апарату; проведення соціологічних, правових 
досліджень; взаємне фінансування; виховання громадянської са-
мосвідомості, поваги до права й підвищення інформованості гро-
мадян про права людини [184]. Зазначимо, що, на наш погляд, 
наведені форми заслуговують на увагу, проте їх доцільніше роз-
глядати як форми діяльності недержавних організацій.

Дослідник Д. П. Співак називає такі форми взаємодії як [278]:
1) підтримка діяльності різних за спрямуванням громадських 

організацій, зокрема дитячих, молодіжних, студентських, жіно-
чих, екологічних організацій тощо, об’єднань ветеранів, пенсіо-
нерів, інвалідів, працівників науки, культури, охорони здоров’я, 
етнокультурних та інших формувань;



137

Адміністративно-правове регулювання функціонування недержавних організацій 
юридичного спрямування та їх взаємодія з публічними інституціями

2) залучення інститутів громадянського суспільства до розроб-
ки, виконання й громадської експертизи проектів законодавчих 
актів і програм соціального розвитку;

3) розробка механізму розміщення та укладання договорів 
державного замовлення;

4) створення асоційованих структур (державно-громадські, 
громадсько-державні фонди, асоціації, партнерства і так далі), 
які мають визначене коло завдань і створюються за принципом 
цільового підходу для їх досягнення та вирішення;

5) створення різних спільних консультативно-дорадчих орга-
нів, експертних рад, комісій, груп тощо;

6) проведення цілеспрямованої політики по підготовці кадрів 
та взаємного навчання державних службовців та представників 
інститутів громадянського суспільства навичкам і практиці робо-
ти в партнерстві один з одним [278, с. 160].

Відмітимо, що, на наш погляд, наведені перші дві форми відо-
бражають не взаємодію, а діяльність державних інституцій щодо 
організації спільної діяльності.

Заслуговують на увагу праці Н. П. Гаєвої [256, с. 135], яка 
розглядає систему форм взаємовпливу недержавних організацій 
на державні і навпаки. До форм, за допомогою яких громадські 
об’єднання впливають на формування та функціонування орга-
нів державної влади, можуть бути віднесені: 1) участь у виборах 
та формуванні органів державної влади; 2) залучення до право-
творчості; 3) задоволення інформаційного запиту про діяльність 
органів виконавчої влади; 4) громадський контроль. З іншого 
боку, органи державної влади також впливають на громадські 
об’єднання. Проявом такого впливу є: 1) правове регулювання 
створення та діяльності об’єднань громадян; 2) державна під-
тримка; 3) дорадчі, консультативні органи при органах дер-
жавної влади; 4) надання інформації, необхідної для досягнен-
ня цілей об’єднань громадян і виконання відповідних завдань; 
5) державний контроль. Вказане не виключає укладання догово-
рів між органами державної влади і об’єднаннями громадян щодо 
спільної діяльності у відповідних сферах суспільного життя, на-
водячи реальний зміст категоріям «соціальне партнерство», «со-
ціальне замовлення» і іншим.
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Чи не найбільш якісно викладено питання форм взаємодії дер-
жавних і громадських інституцій у Концепції сприяння органів 
виконавчої влади розвитку громадянського суспільства [277]. 
Саме на основі опрацювання названого джерела нами вирішено 
формувати авторську систему форм взаємодії.

Вивчення практики діяльності непідприємницьких громад-
ських організацій України, проведене нами опитування недер-
жавних організацій України та пострадянських країн дозволило 
узагальнити такі основні форми їх співпраці з державними орга-
нами, що подекуди співпадають із завданнями недержавних ор-
ганізацій:

• Участь інститутів громадянського суспільства в розро-
бленні та обговоренні проектів нормативно-правових актів.

• Відмітимо, що розробляючи законопроекти та пропону-
ючи їх на розгляд парламенту, громадські організації можуть 
відстоювати точку зору громадянського суспільства на проблеми 
регулювання тих або інших процесів і лобіювати відповідні змі-
ни. Слід відзначити, що державні органи зовсім не заперечують 
проти участі недержавних інституцій у законотворчості, наслід-
ком чого стало прийняття значної кількості актуальних законів: 
у галузях протидії торгівлі людьми і домашнього насильства, 
у сфері обмеження тютюнопаління, захисту прав дітей, інвалідів, 
тощо. Недержавні організації висловлюють власну, подекуди 
оригінальну та фахову позицію, чим можуть допомогти державі з 
її прямолінійним баченням.

• Здійснення взаємоконтролю щодо розв’язання проблем, 
що мають важливе суспільне значення.

• Громадський контроль спрямований на визначення 
правомірності прийнятих державою рішень та їх ефективнос-
ті, на противагу йому держава обмежено контролює додержан-
ня недержавними інституціями вимог законодавства.

• Надання інститутами громадянського суспільства соці-
альних послуг населенню на виконання завдань та функцій дер-
жави.

• Сьогодні концепція публічного управління визнає, що, 
в ряді випадків, державі доречно не брати на себе реалізацію со-
ціальних функцій, а доручити це більш ефективним громад-
ським організаціям, що подекуди мають можливість їх надавати 



139

Адміністративно-правове регулювання функціонування недержавних організацій 
юридичного спрямування та їх взаємодія з публічними інституціями

якісно. Це розвиває теорію та практику соціальних послуг, за-
мовником яких виступає держава, укладаючи з громадськими 
організаціями-виконавцями адміністративні договори.

• Утворення спільних консультативно-дорадчих та екс-
пертних органів, рад, комісій, робочих груп.

• Незважаючи на критику щодо реальності їх впливу, па-
сивності та неорганізованості недержавних організацій, громад-
ські та експертні ради як у інших країнах, так і в Україні довели 
доцільність їх існування, надаючи можливість фаховим і заці-
кавленим спеціалістам з громадського сектору впливати на дер-
жавну правозастосовну практику.

Співпраця щодо підготовки кадрів.
• Проведення за ініціативою недержавних організацій, 

національних та міжнародних, державних структур семінарів, 
тренінгів та курсів дозволяє їх учасникам: держслужбовцям та 
громадським активістам набути навичок ефективної взаємодії, 
ознайомлення з формами їх участі у формуванні та реалізації 
державної політики. Прикладами такої форми ефективної співп-
раці, особисто вивченої автором, є протидія насильству у сім’ї та 
сучасна правоохоронна діяльність, розвиток юридичних клінік 
та інтерактивних форм навчання, що є лише дрібною часткою 
внеску недержавних інституцій у побудову демократичної право-
вої української держави.

• Одержання органами державної влади інформації, зібра-
ної недержавними інституціями.

• Громадські організації добирають і вивчають актуальні 
питання щодо пріоритетів державної політики, щодо здійснених 
державою програм та заходів, стану справ у різних сферах жит-
тєдіяльності. Ця інформація може мати для державного апарату 
важливе значення, бути альтернативною щодо інших офіційних 
джерел та, як правило, не вимагає державних ресурсів щодо її 
збору. Головне, бути готовим її одержати, не заперечувати апріо-
рі таку можливість, що інколи зустрічається в Україні.

Виконання спільних проектів.
• Важливе у цій широкій групі форм взаємодії держави і 

суспільства як взаємне визначення цілей та очікуваних результа-
тів проектів, так і їх взаємне забезпечення ресурсами та персона-
лом, залежно від можливостей.
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Таким чином, вивчення змісту взаємодії держави і громадян-
ського суспільства дозволяє зробити проміжний висновок, що 
на конкретному рівні ця співпраця проявляється у функціону-
ванні державних органів та організацій громадянського суспіль-
ства. А вивчення прикладів безпосередньої взаємодії виявляє 
такі фактори, що сприяють її налагодженню, або, через відсут-
ність, перешкоджають їй.

Першим елементом організації взаємодії є, на наш погляд, 
нормативно-правова основа.

На загальнодержавному рівні діють закони, що регулюють 
діяльність недержавних організацій та деякі механізми їхньої 
взаємодії з державними структурами. Відмічаємо активізацію 
процесу формування організаційно-правових засад діяльності 
організацій громадянського суспільства в Україні, що деталь-
но розкрито у підрозділі 2.2. Однак наявна законодавча база 
не закріплює соціальне партнерство як постійно діючий процес. 
Вважаємо, що на законодавчому рівні слід визначити основні 
принципи соціального партнерства, механізми його реалізації, 
відповідальність сторін.

На місцевому рівні процес розвитку законодавчої бази має 
як досягнення, так і недоліки в окремих галузях, але, в цілому, 
не носить єдиного характеру. Процес формування законодавчої 
бази, що регулює всі сторони соціального партнерства, не за-
вершений, перебуває в стані розвитку. Відсутнє єдине розумін-
ня поняття «соціальне партнерство» з боку всіх зацікавлених 
суб’єктів, у зв’язку із чим важливі аспекти проблеми не попада-
ють у поле нормативно-правового регулювання.

Особливо важливим є наступний елемент організації взаємо-
дії недержавних організацій і державних органів — механізм ре-
алізації взаємодії.

Сьогодні сформована різноманітна практика взаємодії дер-
жавних структур і неурядових організацій: на різних рівнях 
управління, у різних органів влади з окремими представниками 
громадських організацій, для рішення окремих конкретних про-
блем.

Проведене дослідження дозволило виділити такі інструменти 
названого механізму: громадські ради, експертні ради, круглі 
столи, робочі групи тощо. При реалізації спільних завдань ви-
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користовуються конкурсні процедури для залучення партнерів 
з громадського сектору, застосовуються методи прямого стиму-
лювання й непрямого заохочення соціальної активності недер-
жавного сектору. Разом з тим, практика взаємодії не носить 
обов’язкового характеру для державних структур, які значно 
відрізняються у своєму відношенні до співпраці та ступеню залу-
ченості до процесу соціального партнерства.

З іншого боку, недержавні організації не у кожному напря-
мі виробили механізм свого представництва перед державни-
ми структурами, недостатньо налагоджена координація дій 
між недержавними структурами, проявляються серйозні про-
блеми в інституційному розвитку таких організацій. Практич-
но відсутні критерії оцінки якості громадських організацій як 
соціальних партнерів у рішенні проблем суспільного значення. 
Значну роль відіграють суб’єктивні фактори, у зв’язку із чим ця 
взаємодія не може бути названа стабільною. Громадськими орга-
нізаціями повинно бути усвідомлено, що соціальне партнерство 
припускає професіоналізм, самостійність і високий ступінь від-
повідальності за якість рішення проблем і повноту виконання 
взятих на себе зобов’язань.

Не може існувати взаємодія державних і громадських інститу-
цій без третього елементу — спеціальних структур, що забезпечу-
ють вирішення проблем суспільного значення.

На державному рівні не існує органу виконавчої влади, упо-
вноваженого на вирішення справи розвитку співпраці із громад-
ським сектором, впровадження принципів соціального партнер-
ства й соціального діалогу. Немає єдиного розуміння в різних 
суб’єктів соціального партнерства щодо необхідності покладання 
завдань цього напряму діяльності на державний орган.

В більшості органів виконавчої влади, у місцевих органах іс-
нують спеціалізовані підрозділи зі зв’язків із громадськістю. 
У кожному конкретному випадку їхні повноваження визнача-
ються керівництвом або регулюються положенням про держав-
ний орган, до складу якого вони входять. При цьому загальні 
принципи діяльності таких структур не визначені, що підсилює 
роль суб’єктивних факторів.

В існуючих прикладах співпраці на місцевому рівні державні 
структури, як не дивно, залишаються більш сильною стороною 
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в цьому партнерстві. Автором відслідковано декілька прикладів 
формування громадських рад при різного рівня державних орга-
нах виконавчої влади. У більшості випадків недержавні органі-
зації проявляють пасивність щодо входження та активної участі 
у таких радах.

З іншого боку, державні органи у значній частині випадків 
не створюють достатніх організаційних та ресурсних важелів 
ефективної їх діяльності [279, с. 12].

Усередині «третього сектора» також відсутня організаційна 
структура, здатна представляти його інтереси перед державою й 
державними органами (координаційна рада, загальна асоціація 
або група таких організацій, що поєднують великі сектори недер-
жавних структур). Необхідність таких структур, їхні повнова-
ження також не є загальновизнаними.

Обов’язковим четвертим елементом організації взаємодії при 
вирішення справ суспільного значення є інформаційне забезпе-
чення процесів соціального партнерства.

Сформований досвід, найпоширеніша практика в частині ін-
формаційної складової соціального партнерства свідчать про об-
меженість інформаційного поля, його недостатності для цілей 
підтримки й стимулювання соціального партнерства.

Погодимося із Є. Захаровим [184], що інформаційні збірни-
ки, що виходять друком, і спеціалізовані газети й журнали, що 
відбивають взаємодію, мають невеликий тираж і мало доступні 
широкому колу зацікавлених осіб. ЗМІ не проявляють зацікавле-
ності у висвітленні цієї теми. Доступ суб’єктів взаємодії в засоби 
масової інформації обмежений у силу відсутності або недостат-
ності фінансових ресурсів.

Координація дій самих недержавних інституцій щодо 
об’єднання зусиль і ресурсів з метою інформаційного забезпечен-
ня взаємодії розвинена недостатньо. Потенціал інформаційної 
складової соціальної політики в області соціального партнер-
ства не використовується повною мірою, що є реальним гальмом 
прогресу в цій галузі. З позитивних прикладів можна відмітити 
комплекс заходів, що вживається Українським незалежним цен-
тром політичних досліджень та найбільш показово виражається 
у регулярному виході з друку спеціалізованого журналу «Гро-
мадянське суспільство»; деякі недержавні організації практику-
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ють електронну версію подібних публікацій (у більшості випад-
ків невеликої аналітичної якості).

Тому факти існування та користі для рішення конкретних 
соціальних проблем громадських організацій маловідомі на-
селенню, різним складовим його групам та спільнотам. Разом з 
тим, навряд чи можна вважати, що розуміння соціального парт-
нерства як необхідної умови ефективної соціальної політики 
глибоко усвідомлено громадськістю, визнається нею важливим 
підґрунтям громадянського суспільства, що вимагає активної 
підтримки.

Ряд дослідників недержавного сектору відмічають [280, с. 58; 
281], що сьогодні існують об’єктивні (відсутність налагодженої 
системи співпраці, недосконалий механізм фінансування та нор-
мативно-правової бази, яка б створювала умови для відкритості 
влади та більшої інформованості громадськості) та суб’єктивні 
фактори (недостатня професійна підготовка лідерів громадських 
організацій, соціально-психологічна неготовність до діалогу 
та недостатня мотивація до співпраці, як представників влади 
так і громадськості), що перешкоджають якісній співпраці дер-
жави і громадянського суспільства. Вирішення такої проблеми 
бачиться вченими по різному.

Застосовано до діяльності громадських організацій правового 
спрямування, пріоритетом яких, як відомо, є сприяння реаліза-
ції та захисту прав людини, наведемо актуальний алгоритм їх 
впливу на державну політику і правозастосовну практику. До-
сліджуючи різноманітні форми реагування громадських правоза-
хисних організацій у США [282, с. 80–90; 283; 284] на конкретні 
порушення прав людини, можливо визначити такий універсаль-
ний алгоритм, що заслуговує на поширення у міжнародній прак-
тиці:

1. Дослідницький рівень:
• виявлення порушень прав людини;
• визначення формальних бар’єрів для виконання прав лю-

дини (правові норми та норми моралі, консервативність політи-
ки);

• визначення інших прав людини, які постраждали від пер-
шопричини, адже права людини є взаємопов’язаними і взаємоза-
лежними;
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• визначення, з числа центральних та місцевих органів вла-
ди, відповідальних за конкретну сферу правової політики, оцінка 
їх діяльності включаючи реалізацію принципів прозорості та під-
звітності.

• Практичний рівень:
2. встановлення та системна реалізація довгострокових цілей 

в галузі прав людини (адвокасі-кампанії);
• планування практичних кроків щодо забезпечення прав 

людини та прогнозування їх результатів, щоб вони не зашкодили 
отримувачам допомоги;

• забезпечення основних потреб в короткостроковій пер-
спективі (надання житла, харчування, медичного обслуговуван-
ня, освіти або іншої допомоги особам, які потерпають від пору-
шень прав людини);

• співпраця з громадськими організаціями в інших секто-
рах захисту прав людини. Ця практика дозволяє охопити ширше 
коло цільових груп населення, тим самим забезпечити повнішу 
реалізацію прав конкретних осіб та потужніший вплив на дер-
жавну владу у цьому напрямі;

• мобілізація осіб, чиї права обмежуються у коаліції для 
їх захисту. Саме громадські організації можуть відігравати важ-
ливу координуючу роль, об’єднуючи правовласників і прихиль-
ників в коаліції для реалізації спільних цілей людського права. 
Таке об’єднання інтересів може створити додатковий наголос 
щодо конкретної проблеми або ситуації. Досвід показує, що сус-
пільство і державна влада краще реагують на порушення прав 
людини, коли про це заявляють не окремі особи, а їх об’єднання;

• забезпечення ефективної діяльності органів публічної 
влади на центральному та місцевому рівнях у кожній галузі реа-
лізації прав людини.

Отже, проведене дослідження змісту та форм взаємодії непід-
приємницьких громадських організацій з державними інститу-
тами дозволило сформулювати такі висновки:

1. Взаємодія є організаційним інструментом діяльності різних 
суб’єктів, що дозволяє їм спільно досягати більш якісних резуль-
татів, при збереженні кожним із суб’єктів своїх організаційних 
особливостей або без такого. Застосовно до взаємодії державних 
органів з недержавними інституціями відмітимо, що відмінності 
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завдань діяльності цих структур, визначених у їх засновницьких 
документах, нівелюються спільними зусиллями, спрямованими 
на досягнення єдиної мети розбудови в Україні демократичної, 
соціальної, правової держави і розвиненого громадянського сус-
пільства.

2. Дослідження правової та управлінської категорії взаємодії 
дозволило виділити її важливі ознаки: наявність не менше двох 
суб’єктів; наявність спільної мети суб’єктів взаємодії; спрямо-
ваність переважно на діяльність та її результати; узгодження 
інструментів діяльності різних суб’єктів взаємодії; узгодженість 
за метою, місцем, часом, методами; наявність правового регу-
лювання; перебування взаємодіючих суб’єктів в ієрархічному 
зв’язку або без нього та ін.

3. Вивчення досвіду взаємодії конкуруючих між собою дер-
жавних і громадських структур дозволило нам виділити де-
кілька форм взаємодіючих моделей: спільно-індивідуальна ді-
яльність, спільно-послідовна діяльність, спільно-взаємодіюча 
діяльність.

4. Вивчення наукової літератури та дослідження нормативних 
основ взаємодії державних органів та недержавних інституцій 
дозволяє навести такі її принципи: 1) незалежність і взаємопова-
га до свободи поглядів; 2) правовладдя; 3) рівноправність та за-
безпечення рівних можливостей; 4) відкритість; 5) взаємна відпо-
відальність за результат.

5. Форми взаємодії є зовнішньо виражені дії суб’єктів взаємо-
дії, реалізовані на виконання своїх правових можливостей для 
досягнення завдань спільної діяльності. Форми реалізації гро-
мадських ініціатив через організації громадянського суспільства 
є взаємопов’язаною та взаємодоповнюючою системою до вико-
нання органами публічної влади власних повноважень в інтер-
есах суспільства в цілому та окремих, соціально уразливих груп 
населення зокрема. Усі форми реалізації громадянських ініці-
атив мають розвиватись та діяти цілісно і системно. Форми вза-
ємодії є детальним відображенням та спрямуванням напрямів та-
кої діяльності.

6. Вивчення практики діяльності непідприємницьких громад-
ських організацій України, проведене нами опитування недер-
жавних організацій України та пострадянських країн дозволило 
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узагальнити такі основні форми їх співпраці з державними орга-
нами, що подекуди співпадають із завданнями недержавних ор-
ганізацій:

• участь інститутів громадянського суспільства в розро-
бленні та обговоренні проектів нормативно-правових актів;

• здійснення взаємоконтролю щодо розв’язання проблем, 
що мають важливе суспільне значення;

• надання інститутами громадянського суспільства соці-
альних послуг населенню на виконання завдань та функцій дер-
жави;

• утворення спільних консультативно-дорадчих та експерт-
них органів, рад, комісій, робочих груп;

• співпраця щодо підготовки кадрів;
• одержання органами державної влади інформації, зібра-

ної недержавними інституціями;
• виконання спільних проектів.
7. Вивчення прикладів безпосередньої взаємодії виявляє такі 

фактори, що сприяють її налагодженню, або, через відсутність, 
перешкоджають їй: нормативно-правова основа; механізм реалі-
зації взаємодії; спеціальні структури, що забезпечують вирішен-
ня проблем суспільного значення; інформаційне забезпечення 
процесів соціального партнерства.

8. Вивчення міжнародного досвіду реагування недержавних 
організацій на конкретні порушення прав людини у співпраці з 
державними органами дозволило визначити універсальний алго-
ритм, що заслуговує на поширення:

• дослідницький рівень (виявлення порушень прав лю-
дини; визначення формальних бар’єрів для виконання прав 
людини (правові норми та норми моралі, консервативність по-
літики); визначення інших прав людини, які постраждали від 
першопричини, адже права людини є взаємопов’язаними і вза-
ємозалежними; визначення, з числа центральних та місцевих 
органів влади, відповідальних за конкретну сферу правової полі-
тики; оцінка їх діяльності включаючи реалізацію принципів про-
зорості та підзвітності);

• практичний рівень (встановлення та системна реалізація 
довгострокових цілей в галузі прав людини (адвокасі-кампанії); 
планування практичних кроків щодо забезпечення прав лю-
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дини та прогнозування їх результатів, щоб вони не зашкодили 
отримувачам допомоги; забезпечення основних потреб в коротко-
строковій перспективі (надання житла, харчування, медичного 
обслуговування, освіти або іншої допомоги особам, які потерпа-
ють від порушень прав людини); співпраця з громадськими ор-
ганізаціями в інших секторах захисту прав людини; мобілізація 
осіб, чиї права обмежуються у коаліції для їх захисту; забез-
печення ефективної діяльності органів публічної влади на цен-
тральному та місцевому рівнях у кожній галузі реалізації прав 
людини).

2.3.2. Процедура взаємодії 
з місцевими органами публічного управління 

Завдання місцевої влади та очікування місцевої громади вза-
ємнообумовлені. Ключовим завданням органів влади на місцях є 
вирішення потреб місцевого населення.

Наведемо декілька простих підтверджень цього:
1) місцеве самоврядування в Україні — це гарантоване держа-

вою право [та реальна здатність] територіальної громади — жите-
лів села чи добровільного об’єднання у сільську громаду жителів 
кількох сіл, селища, міста — самостійно або під відповідальність 
органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати 
питання місцевого значення (стаття 2 Закону України «Про міс-
цеве самоврядування в Україні») [93];

2) місцева державна адміністрація діє на території відповідної 
адміністративно-територіальної одиниці, а також реалізує повно-
важення, делеговані їй відповідною радою, взаємодіє з органами 
місцевого самоврядування, діє на принципах поєднання держав-
них і місцевих інтересів (статті 1, 2, 3 Закону України «Про міс-
цеві державні адміністрації») [285].

Не вступаючи у дискусію про триваючі реформи щодо змісту 
й розподілу повноважень місцевих органів виконавчої влади та 
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органів місцевого самоврядування відмітимо такий доказ на під-
твердження пріоритетності для місцевої влади вирішувати по-
треби місцевого населення: єдиним джерелом влади в Україні є 
народ, який її здійснює безпосередньо і через органи державної 
влади та органи місцевого самоврядування (стаття 5 Конституції 
України) [17].

Разом з тим, значна група науковців та практиків (О. В. Бата-
нов, В. І. Борденюк, І. В. Дробуш, А. Є. Кадомцев, В. М. Кампо, 
А. М. Колодій, М. І. Корнієнко, В. В. Кравченко, В. С. Куйбіда, 
П. М. Любченко, В. Ф. Погорілко, І. М. Разнатовський, Ю. М. То-
дика, О. Ф. Фрицький, В. М. Шаповал, К. С. Шугрина), велика 
кількість публікацій стверджують, що в Україні інтереси наро-
ду недостатньо враховуються органами влади, існує протиріччя 
між реальними місцевими потребами і діяльністю органів, які 
зобов’язані їх вирішувати.

Безпосередньо до розгляду цієї теми підштовхнуло тверджен-
ня експертів французької поліції, які протягом 2008–2010 років 
досліджували різні аспекти діяльності українських органів охо-
рони правопорядку в межах спільного проекту TWINNING з Мі-
ністерством внутрішніх справ України. Рахуючи, що послуги з 
охорони правопорядку є такими, що вирішують соціальні потре-
би громади, вважаємо цей приклад показовим у сенсі теми дослі-
дження.

Під час відвідування одного з місцевих управлінь внутріш-
ніх справ м. Києва ними було вивчено питання взаємодії право-
охоронних органів, місцевих органів влади та місцевої громади 
у сфері забезпечення правопорядку, профілактики правопору-
шень. У підсумковому звіті цього дослідження було відмічено, 
що незважаючи на існування у районі м. Києва колегіальної ради 
за участю представників названих структур, її робота практично 
не супроводжується реалістичними показниками результатив-
ності, зустрічі відбуваються нерегулярно і як правило, без ухва-
лення й виконання рішень, необхідних для протидії правопору-
шенням на місцевій території [286, с. 16–17]. Входячи особисто 
до однієї з таких міжвідомчих груп при райдержадміністрації 
в м. Києві автор може підтвердити справедливість та симптома-
тичність висновків незалежних експертів.
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Це підтверджує гіпотезу про те, що суспільна і державна по-
літика в Україні відрізняються, для української організації сус-
пільного життя притаманна централізація, для якої характер-
но (на основі джерела: [287, с. 16]):

1. Немає чіткої межі між функціями держави та функціями 
місцевого самоврядування.

2. Державні органи затверджують національні програми щодо 
різних питань соціально-економічного розвитку здебільшого уза-
гальнено, часто без урахування регіональних та/або місцевих 
особливостей.

3. Національні програми адміністративно «спускаються» 
на обласний рівень, потім — на районний (та на міста обласного 
значення), з районів — на селища та села, фактично без надання 
окремого фінансування під виконання завдань програми.

4. Податкова база місцевого самоврядування майже нездатна 
забезпечити надання базових послуг населенню. Бюджет надміру 
централізований.

5. Високий рівень залежності регіонів від рішень центральних 
та місцевих органів виконавчої влади.

6. Сконцентрованість регулюючих, дозвільних та контроль-
них функцій на рівні центральних органів влади (або ж їх регіо-
нальних структурних підрозділів).

7. Проблеми із доступом населення до інформації органів вла-
ди різних рівнів.

8. Практика виконання завдань (у тому числі, надання по-
слуг) або через структурні підрозділи органів влади, або ж через 
створені органами влади організації, установи та підприємства — 
державні, районні, комунальні тощо.

9. Низький рівень залучення приватних осіб та недержавних 
організацій у процес виконання завдань соціально-економічного 
розвитку та надання послуг.

10. Нерозвинутість механізмів участі громадян у здійсненні 
місцевої політики.

Прослідкуємо можливі наслідки розвитку ініціативи, що про-
понується до виконання представникам місцевої влади чи само-
врядування:

1. Ініціатива (вказівка) від центрального органу виконавчої 
влади. У практиці бувають позиції, коли центральні органи про-
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понують негайно виконати різні позитивні на перший погляд 
дії. Недоліками такої вказівки є неврахування особливостей та 
передумов місцевого рівня. Такою ініціативою було декілька 
років тому запропоновано, наприклад, організувати співпрацю 
на рівні територіальних ОВС з громадськими формуваннями з 
охорони громадського порядку. Ці органи утворюються згідно 
з законом «Про участь громадян у охороні громадського поряд-
ку та державного кордону» [185]. Як одна з ініціатив цієї групи, 
протягом першого за зазначеною вказівкою часового періоду, 
був зафіксований сплеск активності у регіонах до діяльності та-
ких формувань. Проте, за винятком тих формувань, що вини-
кли раніше за власною ініціативою або знайшли реальні підва-
лини якісної діяльності з боку органів місцевої влади [288] такі 
організації вже незабаром втратили потужність.

2. Ініціатива з боку місцевих органів виконавчої влади чи 
місцевого самоврядування. Такі пропозиції можуть мати мож-
ливості місцевого бюджетного фінансування, що зумовлює їх ре-
алізацію. Проте, як часто буває, не засновані на реальній діяль-
ності громадськості, такі ініціативи закінчуються з закінченням 
бюджету, або через рік-два перетворюються на мікроструктури 
місцевої влади, що мають бюджет, але не мають відчутних ре-
зультатів діяльності. Такими формами роботи можна назвати де-
які центри соціальних послуг, що опікуються проблемами сімей, 
підлітків, сприяють реформі житлово-комунального господар-
ства тощо. За рідкими виключеннями, їх активність згасає одно-
часно з бюджетом або зі зміною персоналії у місцевій владі, яка 
їх започатковувала.

3. Ініціатива від громади, громадських організацій, органів 
самоорганізації населення. Не можна з високим ступенем віро-
гідності назвати такі ініціативи однозначно доцільними і проду-
маними, проте на відміну від перелічених вище, у таких пропози-
цій є ключова перевага: вони пропонуються безпосередньо серед 
представників місцевого населення, на подолання місцевих нега-
тивних явищ чи розвиток позитивних. Як правило ці ініціативи 
формулюються у такій формі: «громаді це потрібно, наша ініціа-
тивна група може це зробити, надайте нам часткову організацій-
ну та фінансову підтримку».
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4. Спробуємо прослідкувати шляхи розвитку останньої групи 
місцевих ініціатив громади. Виходячи з практики роботи на рів-
ні громадської організації, що взаємодії з місцевою владою, пе-
редбачаємо такі варіанти:

5. Ініціатива не буде почута. Згадаємо визначені незалежни-
ми іноземними експертами ознаки діяльності громадських рад 
при місцевих органах влади: зустрічі відбуваються дуже рідко, 
додамо сюди низький ступінь довіри недержавних організацій 
до місцевої влади (до них можуть і не звернутися), крім того, чи 
існують у органах місцевої влади підрозділи (відповідальні вико-
навці), зобов’язані створювати підвалини для розвитку місцевих 
ініціатив?

6. Ініціатива буде обговорена і зі значним ступенем вірогіднос-
ті — відхилена. Причини класичні: відкриті (криза, бюджет роз-
поділений, до нового бюджету подавати заявки зарано (запізно) 
тощо) та приховані (яка персональна користь для представника 
влади або для його політичної сили). Крім того, як зазначалося, 
скільки місцевих органів влади можуть підтвердити існування 
у своєму складі працівників (підрозділів), відповідальних за реа-
лізацію ініціатив громади, їх бюджетне супроводження?

7. Проект буде реалізовано. Такий результат виглядає скоріше 
фантастичним, при ще одному погляді на попередні варіанти роз-
витку подій.

Отже, сучасний стан взаємодії центральної та місцевої влади 
та інститутів громадськості в Україні нами оцінюється як неякіс-
ний та побудований на концептуально невірних передумовах. 
В той же час з аналогічного питання у розвинених державах світу 
практикується підхід до вирішення проблем місцевого значен-
ня, заснований на концепції розвитку (Development Аpproach, 
Community Based Approach to Local Development [289], [290],), 
який правниками безпосередньо пов’язується з правами лю-
дини (Human Rights-Based Approach [291], [292], [293]). Цей 
підхід пов’язаний з удосконаленням доктринальних положень 
надання соціальних та адміністративних послуг, і заснований 
на зростанні ролі громади у замовленні та контролі якості послуг, 
що забезпечуються владою для задоволення її потреб. Змістов-
но, влада (передусім місцева) розглядається як носій обов’язків 
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перед населенням, а представники громади — як носії прав, що 
впливають (замовляють) на спрямованість діяльності місцевої 
влади.

Одним із визначальних моментів вирішення проблеми, заде-
кларованої у цій праці, є визначення умов, при наявності яких 
ініціатива знизу, від громади, буде належно донесена до місцевої 
влади та реалізована.

На основі опрацювання літератури пропонуємо розглядати 
таку систему умов:

1) діяльність місцевої влади на засадах орієнтації на потреби 
громади (концепція децентралізації місцевої влади);

2) розвиненість суб’єктів, що виражають громадянські ініціа-
тиви;

3) розвиненість форм орієнтації місцевої влади на ініціативи 
громади;

4) кооперація ресурсів на реалізацію потреб громади (місцево-
го бюджету, коштів громади та благодійних надходжень);

5) соціальна згуртованість населення громади.
Важливою засадою позитивного вирішення місцевих ініціатив 

є діяльність місцевої влади на засадах орієнтації на потреби гро-
мади. В. Сороковський [287] називає такий підхід децентраліза-
цією та включає до змісту цієї концепції політичну, адміністра-
тивну та фінансову децентралізацію.

Політична децентралізація — спрямована на покращання ак-
тивної участі населення у процесах прийняття рішень. Це перед-
бачає, що обрані на місцевому рівні органи влади повинні нести 
більшу частину обов’язків стосовно до тих, хто їх обрав, а також 
краще представляти місцеві інтереси у процесах прийняття полі-
тичних рішень.

Адміністративна децентралізація — відповідальність за пла-
нування на регіональному й місцевому рівнях, оперативне управ-
ління, а також за фінансування інфраструктури та послуг пере-
дається від центру до регіональних й місцевих структур.

Фінансова децентралізація — є суттєвою складовою кожної з 
форм децентралізації. Децентралізована структура нездатна ви-
конати свої обов`язки без доступу до необхідних ресурсів та права 
прийняття фінансових рішень [287, с. 18–19].
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На основі опрацювання зазначеного джерела виділимо еле-
менти цієї концепції, що, на наш погляд, можуть бути реалізо-
вані у сучасних українських реаліях. На рівні місцевого само-
врядування, крім участі у виборах, населення має й інші форми 
безпосередньої участі у вирішенні місцевих питань: місцеві іні-
ціативи, громадські слухання, збори за місцем проживання, ор-
гани самоорганізації населення, громадські організації тощо. 
Виборча система має бути перебудована для надання реальної 
можливості кандидатам нести відповідальність за реалізацію 
передвиборчих програм та формального закріплення виборних 
представників за конкретними виборчими округами, які, у свою 
чергу, мають бути укрупнені.

Послуги (адміністративні, соціальні тощо) мають надавати-
ся якомога ближче до споживача цих послуг, тобто до громади. 
Це ж стосується і механізму прийняття рішень. Громада і створе-
ні нею організації повинні мати можливості, функціональні ме-
ханізми взаємодії з органами місцевої влади й фінансові ресурси 
для здійснення ініціатив, що напрацьовані громадою. Головний 
ризик для представників держави у такій концепції — це міф 
втрати влади, контролю над ситуацією. Навпаки, соціальна дер-
жава, якою за Конституцією є Україна [17], повинна узагальню-
вати місцеві ініціативи, сприяти поширенню позитивного досві-
ду вирішення завдань місцевого значення, формувати державні 
програми для широкого впровадження такого досвіду. При цьо-
му місцева влада не повинна сприймати це як конкуренцію, а ак-
тивно сприяти розвитку таких форм участі громади у проваджен-
ні справ місцевого значення.

Наступним засадничим принципом діяльності влади, орієнто-
ваної на інтереси місцевої громади, є розвиненість суб’єктів, що 
виражають громадянські ініціативи.

Передусім, це різні форми місцевих громадських об’єднань 
(у тому числі благодійні, молодіжні, релігійні, формування з 
охорони громадського порядку), органи самоорганізації населен-
ня (роль яких зросте зі зменшенням, за нашим баченням, кіль-
кості депутатів органів місцевого самоврядування), неформальні 
групи громадської ініціативи (різноманітні форми дорадчих ор-
ганів за участю представників місцевих органів виконавчої влади 
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та місцевого самоврядування: з координації місцевої діяльності 
у галузі освітніх, культурних, правозахисних ініціатив тощо).

Такі суб’єкти громадської ініціативи, при реалізації концеп-
ції взаємодії з місцевою владою виконуватимуть значно ширший 
обсяг завдань порівняно з сучасним станом:

• визначатимуть потреби громади та ініціюватимуть місце-
ві програми (проекти) на її задоволення;

• спільно з місцевою владою плануватимуть шляхи розв’я-
зання проблеми: складатимуть та реалізовуватимуть проект;

• залучатимуть необхідні фінансові та інші ресурси для 
розв’язання проблеми: як від місцевої влади (у тому числі район-
ної чи обласної), так і від благодійників;

• візьмуть на себе повну відповідальність за успішну реалі-
зацію проекту (у тих організаційних формах, що зареєстровані 
як юридичні особи): кошти проекту надходитимуть безпосеред-
ньо на банківський рахунок організації; самостійно укладати-
муть угоди на виконання робіт та надання послуг для реалізації 
проекту; у межах затвердженого кошторису здійснюватимуть всі 
платежі через свої банківські рахунки; фінансово звітуватимуть 
про витрати;

• спільно з місцевою владою визначатимуть механізм утри-
мання та обслуговування налагодженої системи;

• при функціонуванні налагодженої системи (наданні по-
слуг) виступатимуть механізмом громадського контролю, в обох 
напрямках: стосовно до надавача послуги — контроль за якістю 
послуг; стосовно до споживачів — контроль за окуплюваністю по-
слуги та дотриманням вимог ощадливого використання об’єкту.

Місцеві органи влади у такій взаємодії виконуватимуть функ-
ції:

• делегування повноважень зі створення (покращання) ме-
ханізму надання послуг для реалізації потреб громади;

• вкладання фінансових ресурсів у заходи зі створення (по-
кращання) надання послуги;

• участі в управлінні налагодженими системами;
• забезпечення підтримки діяльності та контроль якості 

налагодженої системи надання послуг населенню (використання 
капітальних об’єктів та забезпечення ініційованих заходів).
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Чи спроможне українське суспільство діяти на таких засадах 
сьогодні? Розглянемо сучасний стан організацій громадянського 
суспільства на прикладі досить показового дослідження, прове-
деного у Донецькій області [294, с. 4–5].

Станом 1 січня 2010 року зареєстровано 1075 громадських ор-
ганізацій, які за статусом можуть поширювати свою діяльність 
на територію всієї області, та 333 регіональних благодійних ор-
ганізацій. Територіальними установами Донецького управління 
юстиції зареєстровано ще близько 6 тисяч громадських організа-
цій з місцевим статусом.

У структурі громадських організацій за спрямуванням та ви-
дами діяльності у 2009 році найбільш поширеними залишались 
оздоровчі та фізкультурно-спортивні об’єднання — 17,0%. Моло-
діжні організації та об’єднання ветеранів та інвалідів становлять, 
відповідно, 11,2% та 10,1% від загальної кількості громадських 
організацій, об’єднання професійної спрямованості — 7,6%, жі-
ночі та дитячі організації — 4,2% та 3,9% відповідно, об’єднання 
національних та дружніх зв’язків — 3,9%, освітні, культурно-
виховні об’єднання — 3,9%.

У Донецькій області діє чимало профспілок, які об’єднують 
близько 2,4 млн. осіб та ветеранських організацій. Усього в об-
ласті зареєстровано 28 міських та 17 районних організацій вете-
ранів України.

У Донецькій області мешкають понад 248 тисяч інвалідів, ін-
тереси яких представляє об’єднання «Асамблея громадських 
організацій інвалідів та громадських організацій Донбасу», 
до складу якої входять 20 громадських організацій.

Окремою категорією організацій є органи самоорганізації на-
селення та організації співвласників багатоквартирних будинків. 
При цьому органи самоорганізації населення більше розповсю-
джені на теренах області. Також зареєстровано 20 постійно дію-
чих третейських судів та 11 творчих спілок.

Більшість організацій, зареєстровані в Донецькій області, по-
ширюють свою діяльність на територію міста Донецька та рідко 
охоплюють інші міста та райони. Кількість дієвих громадських 
організацій у містах та районах області вкрай мала, що поясню-
ється відсутністю належних умов для виникнення та розвитку 
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громадських ініціатив: бракує досвіду, доступу до інформації, 
державних та недержавних фінансових ресурсів, а також профе-
сійних кадрів.

Отже, незважаючи на особливості соціально-демографічного 
стану проаналізованої області (у менш населених регіонах мен-
ше організацій громадянського суспільства), загальні тенденції, 
на наш погляд, відмічені вірні (недостатній зв’язок з місцевими 
громадами через замкненість на групових інтересах, недостатній 
рівень поширення за межі обласного центру). Це можуть підтвер-
дити дані Головного управління юстиції Житомирської облас-
ті [295] (з 306 зареєстрованих на 1.04.2010 громадських організа-
цій лише 29 розташували керівний орган не в обласному центрі, 
причому 20 із них — у другому за величиною місті області, а як 
показує практика, реєстрація не означає активної діяльності).

Тому, необхідно шукати способи стимулювання соціальної 
активності та самоорганізації українського народу, підтриму-
вати існуючі організації шляхом надання їм важелів взаємодії з 
місцевою владою; поширювати неформальні прояви самооргані-
зації (наприклад, громадські ради при органах місцевої влади), 
практикувати обмін досвідом серед представників недержавних 
організацій, сприяти їх професіоналізації, на рівні кожного регі-
ону запровадити програму розвитку громадянського суспільства.

Реалізація двох зазначених умов діяльності місцевої влади, 
орієнтованої на реалізацію завдань громади, буде неповною без 
розвитку форм такої роботи.

Вважаємо, що на сучасному етапі розвитку українського гро-
мадянського суспільства можна передбачати такі форми орієнта-
ції місцевої влади на ініціативи громади:

• уведення у штат місцевих органів влади працівників (під-
розділів), які зобов’язані супроводжувати реалізацію конкрет-
них громадсько-орієнтованих проектів;

• уведення у штат місцевих органів влади працівників, що 
зобов’язані створити умови для виявлення та оформлення ініціа-
тив недержавних інституцій, спрямованих на вирішення потреб 
громади;

• винайдення можливостей для запровадження статей міс-
цевих бюджетів, спрямованих на реалізацію виявлених ініціатив 
інституцій громадськості.
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Звісно, автономно на місцевому рівні вельми складно досягти 
реалізації заходів такого рівня. Загалом, з боку Кабінету Міні-
стрів та центральних органів виконавчої влади слід забезпечити:

• підвищення спроможності громад (та їх представників) 
у сфері прав на достатній життєвий рівень, здоровий спосіб жит-
тя, право на свободу асоціації та мирних зібрань;

• створення дієвого механізму реалізації прав і підвищення 
якості життя у сфері комунальних та соціальних послуг;

• систематизацію та поширення позитивного досвіду у різ-
них регіонах нашої держави.

Жодна соціально-економічна криза не може бути пояснен-
ням причин відмови від такої діяльності, адже представники 
місцевої громади як платники податків мають право очікува-
ти їх спрямування на реалізацію суспільних мікропотреб. Так, 
на підтримку ініціатив місцевих громад лише коштами, якими 
розпоряджається Донецька обласна рада було забезпечено ви-
датки на 1 млн. грн. (2008 рік), 3,4 млн.грн. (2009 рік), 4 млн.
грн. (2010 рік) [294, с. 6]. Як правило, напрями такої гранто-
вої підтримки були відповідними галузями сім’ї та молоді, охо-
рони здоров’я, навколишнього середовища.

Відмітимо, що наведений приклад одночасно показує на пози-
тив реалізації останньої форми орієнтації місцевої влади на іні-
ціативи громади та на недоліки щодо інших форм (напрямів 
реалізації зазначених мікрогрантів могло б бути більше). Вважа-
ємо, що відповідальні працівники місцевої влади мають сприяти 
проведенню регулярних зустрічей з громадою, її ініціативними 
групами та організаціями, спільно формулювати ініціативи, су-
проводжувати їх впровадження, контролювати функціонування 
уведених об’єктів.

Все ж, для реалізації наведених умов взаємодії органів міс-
цевої влади та недержавних організацій наша держава в повній 
мірі не готова. Зазначені принципи необхідно реалізовувати по-
ступово, головним є розуміння пріоритетів орієнтації на потреби 
громади.

Проте, певні ознаки такого пожвавлення громадських ініціа-
тив ми можемо прослідкувати вже сьогодні. Вони відбуваються, 
як правило, завдяки кооперації ресурсів на реалізацію ініціатив 
громади. В різних регіонах України з метою реалізації соціаль-
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них ініціатив, формування й розвитку інституцій громадянсько-
го суспільства, орієнтації громади та місцевої влади на взаємодію 
відбуваються проекти, що поєднують для виконання соціальних 
проектів кошти місцевого бюджету, коштів громади та благодій-
них надходжень. Таким є комплекс реалізованих ініціатив міс-
цевих громад Автономної Республіки Крим та Вінницької області 
у співпраці з місцевою владою та Швейцарським бюро співробіт-
ництва в Україні. За цією програмою впродовж 2007–2010 років 
було реалізовано близько 20 місцевих ініціатив з водопостачання 
на селі [296]. До їх реалізації було залучено кошти громади, ко-
шти місцевих бюджетів та кошти міжнародного фонду. У кон-
кретних ініціативах внески наведених сторін були такі:

1) кошти громади (10–55%);
2) кошти місцевих бюджетів (10–33%);
3) кошти міжнародного фонду (35–70%) [296].
До аналогічних ініціатив в Україні залучаються, напри-

клад, Європейський союз та Програма розвитку Організації 
Об’єднаних Націй, які співпрацюють з громадами (самоврядні 
організації громад, активісти та безпосередні мешканці громад) 
та місцевими органами влади (сільські, селищні, міські голови та 
ради, районні ради, районні державні адміністрації). На обласно-
му рівні установлені партнерські стосунки з обласними держав-
ними адміністраціями та обласними радами. На національному 
рівні організована взаємодія з усіма зацікавленими централь-
ними органами виконавчої влади (міністерства економіки, ре-
гіонального розвитку та будівництва, з питань житлово-кому-
нального господарства, транспорту та зв’язку, охорони здоров’я, 
соціальної політики, охорони навколишнього середовища, аграр-
ної політики) та іншими зацікавленими сторонами [297].

З-поміж пропозицій, які висловлюють ініціатори таких про-
ектів до їх реалізації, виділимо необхідність вирішення симпто-
матичних українських проблем низької соціальної активності та 
безгосподарності. Тому залучення коштів міжнародних органі-
зацій надає можливість додаткового контролю за ефективністю 
витрачання фінансових ресурсів. Ефективне обслуговування ж 
новостворених об’єктів соціальної інфраструктури є спільною 
відповідальністю місцевих громади та органів влади.
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Зауважимо, що в умовах незначної соціальної активнос-
ті українського населення практикуються переважно проекти, 
спрямовані на налагодження соціально-економічної інфраструк-
тури. Проте, висловимо сподівання, що розбудова громадянсько-
го суспільства приведе до зростання взаємодії місцевих органів 
влади та недержавних організацій у напрямах соціально-гумані-
тарної політики, таких як права людини, освіта, культура, спорт. 
Іншим чинником розвитку таких напрямів реалізації місцевих 
потреб є професіоналізація недержавних організацій, яка поволі 
відбувається в Україні.

Важливою умовою налагодження якісно нового стану взаємо-
дії громади та місцевої влади є досягнення високого ступеню со-
ціальної згуртованості населення. В. Є. Сороковський називає цю 
категорію соціальною мобілізацією та визначає її як добровільну 
участь жителів громади у громадських об’єднаннях (органах са-
моорганізації населення, громадських організаціях, неприбут-
кових кооперативах) для реалізації місцевих ініціатив та проек-
тів. Проте без зовнішньої допомоги процес соціальної мобілізації 
сам собою початися не може. При активній підтримці ініціатив 
населення з боку місцевих органів виконавчої влади та місцево-
го самоврядування, нерідко — за участі зацікавлених міжнарод-
них недержавних організацій, можна сприяти цьому процесу і 
прийти до сталого розвитку місцевих громад [287, с. 58–59].

Незважаючи на називання концепції згуртованості населення 
як суто сільського явища, вважаємо, що в умовах сучасної Укра-
їни така система може бути цілком придатна для згуртованості 
представників міських мікрогромад. Адже соціальна згуртова-
ність спрямована на одночасне:

1) підвищення соціальної активності та соціальної відпо-
відальності населення шляхом організації людей у громадські 
об’єднання для розв’язання місцевих проблем та забезпечення 
сталого розвитку;

2) сприяння процесам демократизації шляхом впровадження 
децентралізованих методів місцевого самоврядування.

Налагодження високого рівня соціальної згуртованості насе-
лення приведе до розширення форм пошуку й реалізації ініціа-
тив громадськості з забезпечення його потреб замість очікування 
вирішення проблем з боку місцевої влади. Зазначені ініціативи, 
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як показує досвід іноземних країн як правило стосуються реалі-
зації тих проектів, що більшою мірою спрямовані на створення 
та укріплення соціально-економічної інфраструктури життя на-
селених пунктів та виконання ключових завдань соціально-пра-
вового життя. В підсумку, вони у більшій мірі, ніж сучасне міс-
цеве урядування, спрямовані на сталий розвиток місцевості.

Розширення форм соціальної згуртованості населення гро-
мади сприятиме формуванню навичок самоорганізації та само-
управління замість пасивного споглядання [287, с. 59]. Така 
концепція допомагає встановленню взаємодії між громадськими 
організаціями та місцевими органами влади, ефективному розпо-
ділу повноважень, функцій та відповідальності, а не протистоян-
ню населення та влади.

Наведемо переваги для населення та для місцевої влади від 
розширення форм соціальної згуртованості населення.

Місцеві громади отримають:
• розв’язання конкретних проблем, що мають пріори-

тетне значення для громад та регіонів;
• відродження та розвиток соціальної інфраструктури;
• підвищення рівня життя та економічної активності;
• більший ступінь впливу на представників місцевої влади 

та їх відповідальності за узяті на себе передвиборчі зобов’язання;
• досвід та навички самоорганізації й самоуправління як 

основу громадського способу розв’язання проблем.
Органи місцевого самоврядування отримають можливості:
• вдосконалення механізму планування з врахуванням ін-

тересів населення та місцевих пріоритетів;
• встановлення сталої взаємодії з населенням та конструк-

тивного підходу до розв’язання конфліктів та суперечностей;
• використання систематизованої інформації про соціальну 

та економічну ситуацію в регіоні;
• модернізації та будівництва нових об’єктів соціально-

економічної інфраструктури за допомогою додаткових капітало-
вкладень з боку населення [287, с. 60].

Органи державної виконавчої влади при реалізації заходів со-
ціальної згуртованості зможуть добитися:

• зниження соціально-економічної напруги на територіях, 
особливо сільських;
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• зменшення соціальної та психологічної залежності людей 
від пільг, дотацій та інших форм соціального патронажу;

• розвитку демократизації та місцевого самоврядування 
[287, с. 61].

Водночас, розуміючи внутрішні механізми формування іні-
ціатив місцевого населення, наголошуємо на важливості збере-
ження саме діалогу, а не підміни місцевої влади самоорганізаці-
єю населення. Адже приземленість і меркантильність жителів 
може призвести до згортання таких напрямів соціального життя 
громади, які не можуть мати окуплюваності, принаймні протя-
гом незначного строку (зокрема, функціонування будинків куль-
тури, музеїв, будинків творчості тощо). Такі об’єкти доцільно 
розвивати на державницькому рівні, що мають забезпечити міс-
цеві органи виконавчої влади.

Проведення аналізу наукової та нормативної літератури щодо 
вивчення взаємодії недержавних організацій та місцевого само-
врядування дозволило запропонувати такі висновки:

1. Ключовим завданням органів влади на місцях (місто, район 
у місті, селище, село) є вирішення потреб місцевого населення. 
Разом з тим, в Україні інтереси народу недостатньо враховуються 
органами влади, існує протиріччя між реальними місцевими по-
требами і діяльністю органів, які зобов’язані їх вирішувати.

2. Сучасний стан взаємодії центральної та місцевої влади та 
інститутів громадськості в Україні нами оцінюється як неякіс-
ний та побудований на концептуально невірних передумовах. 
Для сучасної України характерна надмірна централізація влади і 
організації суспільства. Недостатньо дієвою є система формуван-
ня і реалізації ініціатив громади місцевою владою, підконтроль-
ності влади населенню.

3. З аналогічного питання у розвинених державах світу прак-
тикується підхід до вирішення проблем місцевого значення, за-
снований на концепції розвитку, який правниками безпосеред-
ньо пов’язується з правами людини. Цей підхід пов’язаний з 
удосконаленням доктринальних положень соціальних та адміні-
стративних послуг, і заснований на зростанні ролі громади у за-
мовленні та контролі якості послуг, що забезпечуються владою 
для задоволення її потреб. Змістовно, влада (передусім місцева) 
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розглядається як носій обов’язків перед населенням, а пред-
ставники громади — як носії прав, що впливають (замовляють) 
на спрямованість діяльності місцевої влади.

4. Одним із визначальних моментів є визначення умов, при 
наявності яких ініціатива знизу, від громади, буде належно доне-
сена до місцевої влади та реалізована:

• діяльність місцевої влади на засадах орієнтації на потре-
би громади (концепція децентралізації місцевої влади);

• розвиненість суб’єктів, що виражають громадянські іні-
ціативи;

• розвиненість форм орієнтації місцевої влади на ініціативи 
громади;

• кооперація ресурсів на реалізацію потреб громади (місце-
вого бюджету, коштів громади та благодійних надходжень);

• соціальна згуртованість населення громади.
5. Діяльність місцевої влади на засадах орієнтації на потре-

би громади умовно називається децентралізацією та включає 
до змісту цієї концепції політичну, адміністративну та фінансову 
децентралізацію.

На рівні місцевого самоврядування, крім участі у виборах, 
населення має й інші форми безпосередньої участі у вирішенні 
місцевих питань: місцеві ініціативи, громадські слухання, збори 
за місцем проживання, органи самоорганізації населення, гро-
мадські організації тощо. Виборча система має бути перебудова-
на для надання реальної можливості кандидатам нести відпові-
дальність за реалізацію передвиборчих програм та формального 
закріплення виборних представників за конкретними виборчими 
округами, які, у свою чергу, мають бути укрупнені. Публічні по-
слуги мають надаватися якомога ближче до споживача цих по-
слуг. Громада і створені нею організації повинні мати можливос-
ті, функціональні механізми взаємодії з органами місцевої влади 
й фінансові ресурси для здійснення ініціатив, що напрацьовані 
громадою. При цьому місцева влада не повинна сприймати це 
як конкуренцію, а активно сприяти розвитку таких форм участі 
громади у провадженні справ місцевого значення.

6. Принцип розвиненості суб’єктів, що виражають громадян-
ські ініціативи, стосується різних форм інституцій громадського 
суспільства (місцевих громадських організацій, органів самоор-
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ганізації населення, неформальних груп громадської ініціативи). 
Такі суб’єкти у взаємодії з органами місцевої влади виконувати-
муть значно ширший обсяг повноважень порівняно з сучасним 
станом: від пошуку і формування оперативних і стратегічних за-
вдань розвитку громади, фінансового адміністрування їх реаліза-
ції — до контролю за ефективним функціонуванням налагодже-
них систем та об’єктів з надання послуг.

7. На сучасному етапі розвитку українського громадянського 
суспільства можна передбачати такі форми орієнтації місцевої 
влади на ініціативи громади:

• уведення у штат місцевих органів влади працівників (під-
розділів), які зобов’язані супроводжувати реалізацію конкрет-
них громадсько-орієнтованих проектів;

• уведення у штат місцевих органів влади працівників, що 
зобов’язані створити умови для виявлення та оформлення ініціа-
тив недержавних інституцій, спрямованих на вирішення потреб 
громади;

• винайдення можливостей для запровадження статей міс-
цевих бюджетів, спрямованих на реалізацію виявлених ініціатив 
інституцій громадськості.

З боку Кабінету Міністрів та центральних органів виконавчої 
влади слід забезпечити:

• підвищення спроможності громад та їх представників 
у сфері прав на достатній життєвий рівень, здоровий спосіб жит-
тя, свободу асоціації та мирних зібрань;

• створення дієвого механізму реалізації прав і підвищення 
якості життя у сфері комунальних та соціальних послуг;

• систематизацію та поширення позитивного досвіду у різ-
них регіонах нашої держави.

8. Пожвавлення громадських ініціатив доцільно досягати за-
вдяки кооперації ресурсів на реалізацію ініціатив громади, що 
поєднують кошти місцевого бюджету, коштів громади та благо-
дійних надходжень.

9. Важливою умовою налагодження якісно нового стану вза-
ємодії громади та місцевої влади є досягнення високого ступеню 
соціальної згуртованості населення. Розширення форм соціаль-
ної згуртованості населення громади сприятиме формуванню 
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навичок самоорганізації та самоуправління замість пасивного 
споглядання. Така концепція допомагає встановленню взаємодії 
між громадськими організаціями та місцевими органами влади, 
ефективному розподілу повноважень, функцій та відповідальнос-
ті, а не протистоянню населення та влади.

2.3.3. Правові основи та напрями співпраці 
з іншими недержавними інституціями 

При характеристиці зовнішньо-організаційної діяльнос-
ті непідприємницьких громадських організацій, головна ува-
га переважної більшості дослідників приділяється взаємодії 
цих інституцій з органами публічної влади. У цьому контексті 
діяльність недержавних організацій розкривали В. І. Борде-
нюк, С. К. Гречанюк, В. М. Кампо, О. М. Крутій, А. М. Колодій, 
В. С. Куйбіда, В. Ф. Погорілко, Д. П. Співак, В. М. Шаповал, 
К. С. Шугрина та інші. Разом з тим, не менш важливим аспектом 
взаємодії неприбуткових громадських організацій, спрямованим 
назовні від організації — є належне адміністративно-правове 
урегулювання співпраці різних недержавних інституцій між со-
бою, тобто зв’язки усередині недержавного сектору, але між різ-
ними його організаційними утвореннями. Виходячи із того, що 
наше дослідження адресоване удосконаленню засад діяльності 
конкретних громадських організацій, відносимо цей аспект до їх 
зовнішньоорганізаційної діяльності.

Про значення цього питання свідчить невеликий прикладний 
аналіз, проведений нами. Було досліджено звітну діяльність два-
дцяти п’яти українських недержавних інституцій за критерієм 
взаємодії з іншими організаціями. Наведемо декілька прикладів:

• Харківська правозахисна група співпрацювала у 2009 році 
з 379 організаціями, з яких 214 (56,5%) недержавних [298];

• Українська Гельсінська спілка з прав людини протягом 2010 
року співпрацювала з 200 організаціями, з яких 119 (59,5%) недер-
жавних [299];
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• творче об’єднання «ТОРО» (Transparency International-
Україна) співпрацювало у 2012 році з 44 організаціями, з яких 
40 (90,9%) недержавних [300];

• юридична клініка Національної академії внутрішніх 
справ співпрацювала у першому півріччі 2013 року з 41 організа-
цією, з яких 29 (70,7%) недержавних [301];

• полтавська обласна молодіжна громадська організація 
«Твій Світ» у 2010 році взаємодіяла з 14 організаціями, з яких 
3 (21,4%) недержавних [302].

У підсумку середній відсоток недержавних партнерів дослі-
джених громадських організацій склав 64,7%.

Проблематика взаємодії між організаціями громадянсько-
го суспільства розкриває різні аспекти адміністративно-право-
вого регулювання таких інституцій. Передусім доцільно оха-
рактеризувати зміст правовідносин із взаємодії зазначених 
суб’єктів. Основної уваги у цій темі слід приділити напрямам і 
формам взаємодії громадських організацій на прикладі інсти-
туцій юридичного спрямування. Важливим завданням адміні-
стративно-правового забезпечення такої діяльності є розкриття 
взаємодії недержавних організацій, спрямованої на фінансове 
і матеріально-технічне забезпечення їх діяльності — напряму 
співпраці з організаціями-грантодавцями. Правові та організа-
ційні основи взаємодії недержавних інституцій юридичного спря-
мування не можуть бути висвітлені без аналізу етичних основ 
взаємодії та їх закріплення на рівні регулятивних актів органі-
зацій.

Як вірно зазначає словацький автор Д. Ондрушек [303, с. 97], 
особливість недержавних інституцій, у порівнянні з держав-
ними, полягає у їх гнучкості та налаштованості на різні форми 
співпраці. Форми співробітництва можуть бути дуже різноманіт-
ними, починаючи від найпростішого несистематичного обміну ін-
формацією і закінчуючи найскладнішими організаційними фор-
мами. Співпраця може бути викликана необхідністю посилити 
свій вплив у кампаніях або проектах громадського правозахисту, 
а також у наданні різних послуг громадськості або своїм членам.

За суб’єктним складом можна виокремити чотири основні ка-
тегорії взаємодіючих недержавних організацій-партнерів:
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• різноманітні громадські об’єднання (громадські, благо-
дійні, молодіжні організації тощо), відносини між якими відбу-
ваються на рівноправних засадах;

• ресурсні центри громадських організацій, відносини з 
якими поєднують ознаки рівноправності та координації;

• асоціації (спілки, коаліції, мережі) громадських об’єд-
нань, відносини з якими поєднують ознаки рівноправності та ко-
ординації;

• недержавні організації (благодійні фонди, комерційні ор-
ганізації-благодійники), що надають фінансову та іншу підтрим-
ку діяльності та відносини з якими поєднують ознаки рівноправ-
ності, координації та субординації.

За напрямами зовнішню взаємодію недержавних організацій 
можна класифікувати на такі три елементи:

• діяльність, безпосередньо спрямована на виконання мети 
і завдань організації;

• пошук і залучення ресурсів для реалізації цієї діяльності;
• створення іміджу організації і побудова відносин з ото-

ченням у зазначеному напрямі.
За результатами дослідження, проведеного громадською ор-

ганізацією «Центр політичної освіти» основними мотивами для 
об’єднання зусиль недержавних організацій є:

• можливість вплинути на розвиток суспільства;
• можливість обміну досвідом між різними організаціями;
• можливість підвищення статусу організації;
• можливість одержати фінансування [304, с. 11].
Існують різні форми організаційного співробітництва непри-

буткових громадських організацій, спрямовані на виконання її 
мети і статутних завдань. Наприклад, американський дослід-
ник недержавного сектору Д. Ла Піана [305] наводить ряд орга-
нізаційних видів співробітництва на різному рівні. Окремі орга-
нізаційні форми, розвиваючись, переходять одна в іншу. На його 
думку, співпраця недержавних організацій може диференцію-
ватися на основі того, чи вона полягає лише у обміні інформаці-
єю (кооперація), або у наявності спільних програм, проектів і від-
повідному узгодженні діяльності (координація), або являє собою 
співпрацю на структурному рівні, що передбачає зміни в органі-
заційних структурах співпрацюючих організацій (об’єднання).
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Отже, основними видами співпраці недержавних організа-
цій між собою є кооперація, координація, утворення коаліцій та 
об’єднання недержавних організацій. Наведемо їх характеристику.

Кооперація характеризується короткочасними неформаль-
ними відносинами, що існують без будь-якої конкретної мети, 
структури або планування. Співпрацюючі організації-партнери 
інформують один одного лише про тему, якою вони разом займа-
ються, кожна організація зберігає свою організаційну структуру 
і ресурси, тому кооперація не загрожує будь-яким загостренням 
конкуренції щодо способів розподілу ресурсів або лідерства. Ви-
вчення практики співпраці українських недержавних організа-
цій у виді кооперації дозволяє виділити такі її форми:

• онлайн-конференції, регулярні круглі столи з обміну ін-
формацією недержавних організацій, об’єднаних спільними ін-
тересами;

• робочі зустрічі, напіввідкриті або відкриті для участі різ-
них організацій, як складова частина довгострокових спільних 
проектів;

• підготовка і випуск бюлетенів, журналів і традиційних 
річних звітів про стан прав людини в різноманітних галузях та ін.

Наприклад, організації, що працюють з дітьми, домовляються 
про проведення щорічної спільної конференції та випуск спіль-
ного інформаційного журналу. Так, російська мережа юридич-
них клінік, що є партнерами Центру розвитку юридичних клінік 
щорічно проводять всеросійську конференцію юридичних клі-
нік «Юридичні клініки та некомерційні організації — учасни-
ки недержавної системи безоплатної юридичної допомоги» для 
керівників та викладачів юридичних клінік і співробітників со-
ціально-орієнтованих некомерційних організацій, що надають 
безкоштовну юридичну допомогу [306].

Наступний вид співпраці, координація, відрізняється від по-
переднього більшою формалізацією відносин та іншими ціля-
ми. Координація між недержавними організаціями являє собою 
більш довгострокові відносини, спрямовані на спільну діяльність 
у конкретній галузі або в межах конкретної програми. Вона ви-
магає певної міри планування і розподілу завдань, відкрито-
го обміну інформацією між організаціями за тематикою, що їх 
об’єднала. Хоча організації-партнери зберігають незалежність та 
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можливість приймати власні рішення, збільшуються ризики у їх 
спільній діяльності. Так, як відмічає Д. Ондрушек [303, с. 98], 
проблемою координації діяльності недержавних організацій мо-
жуть стати відмінності в повноваженнях партнерів. Організа-
ції-партнери у цьому виді співпраці вже управляють фінансами, 
а одержані для співпраці кошти розподіляються між ними. Тому 
координація вимагає значної довіри, здатності вести переговори. 
В той же час координація як вид взаємодії недержавних органі-
зацій є ефективною і стабілізуючою справою: якісні партнерські 
пари, групи та альянси громадських інституцій в порівнянні з 
окремою організацією мають можливість планувати і реалізува-
ти більш територіально та змістовно розгалужені завдання.

Прикладом координації у співпраці недержавних організацій 
може слугувати досвід автора у діяльності громадської органі-
зації «Київський правозахисний альянс», яка у 2010–2012 році 
з метою реалізації комплексної програми протидії ксенофобії 
в українському суспільств залучила до співпраці ряд недержав-
них організацій та юридичних клінік (Національної академії 
внутрішніх справ, Національного університету Державної по-
даткової служби, Донецького національного університету, Наці-
онального університету «Острозька академія»). З метою якісної 
спільної діяльності були вироблені форми організації діяльності, 
форми контролю і звітування про проведені заходи тощо. Кожна 
з організацій-партнерів запровадила нові організаційні форми 
у свою повсякденну діяльність для якісної реалізації зазначеної 
програми, незважаючи на свій попередній досвід і напрацюван-
ня [307].

При вирішенні спільних завдань (або за територіальною озна-
кою) подекуди виникають коаліції організацій, які об’єднуються 
з метою захисту суспільної мети чи групового інтересу, досягнен-
ня впливу або вирішення загальної проблеми. Тому більш якіс-
ною формою координації називають утворення коаліції. Коаліції 
громадських організацій, як правило, існують двох видів: з мож-
ливістю керування окремими організаціями-партнерами (нерів-
ноправні) та без цього (рівноправні) [308, с. 10]. Рівноправні 
коаліції (так звані конфедерації) не потребують від своїх членів 
ніякої особливої діяльності, крім звичайного ведення справ та 
взамін надають підтримку членам такої коаліції у висуненні кон-



169

Адміністративно-правове регулювання функціонування недержавних організацій 
юридичного спрямування та їх взаємодія з публічними інституціями

кретних ініціатив, проведенні програм, оприлюдненні спільних 
заяв, тощо. Для прикладу наведемо існування з 1999 року у м. 
Тернопіль коаліції недержавних організацій у межах проекту 
„Голос громадськості” з метою посилення ролі громадянсько-
го суспільства в процесі розробки державної політики. До ко-
аліції увійшли 16 недержавних організацій, серед яких були 
екологічні організації, інституції, що представляють інтереси 
жінок, малих підприємців, молоді. Метою коаліції було: поси-
лення співпраці між громадськістю та місцевою владою; гаран-
тування прозорості у процесі прийняття рішень; забезпечення 
структурних змін в громаді. Коаліція брала активну участь у ре-
формуванні муніципальної системи надання публічних послуг 
шляхом моніторингу діяльності влади, участі у різноманітних 
заходах з розробки державної політики, проведення освітньої та 
регуляторної реформ, обговорення різних питань, пов’язаних з 
муніципальним бюджетом та екологією. Семінари проекту «Го-
лос громадськості» допомагали громадянам навчитися, як про-
водити ці заходи на місцевому рівні. Коаліція брала активну 
участь у проведенні круглих столів, фокус-груп та міжнародних 
конференцій. Протягом 1999–2001 років коаліцією проведено 
більше 15 громадських слухань з таких питань як формування 
міського бюджету; зменшення регулювання місцевого бізнесу; 
земельні відносини та реформа ринку землі тощо. Діяльність ко-
аліції недержавних організацій м. Тернополя сприяла розвитку 
нових форм участі громадськості в процесі розробки місцевої по-
літики. Завдяки коаліції мешканці міста стали більш поінформо-
ваними щодо різних аспектів діяльності місцевої влади та прав і 
обов’язків громадян [309, с. 120].

Нерівноправні коаліції, у більшості випадків, створюються 
з метою відповідального забезпечення комплексного і особливо-
го виду діяльності, що заздалегідь обумовлюється та спільно ко-
ординується. Ці потреби зумовлюють значний вплив керівного 
суб’єкта коаліції (або новоутвореного спільного координаційного 
органу) на організацій-партнерів, включаючи відносини суборди-
нації у спільних заходах та видах діяльності. В той же час, про 
керування у внутрішніх організаційних відносинах мова не йде, 
а механізм реалізації визначеного спільного завдання визнача-
ється кожною організацією-членом самостійно.
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Прикладом нерівноправного типу такого об’єднання є діяль-
ність у 2010–2014 роках коаліції доступу до правосуддя та право-
вої обізнаності в Україні «Правова країна». Коаліція була утворе-
на з метою реалізації таких основних завдань [310]:

• розбудова потужності українських неурядових організа-
цій, що надають правову допомогу, з метою більш ефективного 
представлення інтересів громадян;

• створення життєздатної загальнонаціональної мере-
жі неурядових організацій, що надають правову допомогу, у пев-
них галузях права, що дозволить скоординувати зусилля цих 
організацій для проведення національних реформ, а також спри-
ятиме полегшенню доступу до правосуддя;

• розвиток партнерства та залучення додаткових приват-
них ресурсів для розширення та збільшення обсягу професійної 
безоплатної правової допомоги [310, с. 2].

З зазначеною метою була утворена мережа з 57 недержавних 
організацій та юридичних клінік, що об’єднала зусилля в сфері 
надання безоплатної правової допомоги, намагалася підвищува-
ти ефективність і продуктивність діяльності завдяки географіч-
ному розширенню наявних правових послуг, проводила широ-
комасштабні кампанії з інформування громадськості, а також 
координації широкого залучення громадськості до проведення 
національних реформ. Тематично діяльність коаліції заснову-
валась на трьох галузях права: захист права власності, охорона 
здоров’я, трудові відносини.

Слід відмітити, що незважаючи на значну кількість залучених 
організацій-партнерів, широкий комплекс проведених заходів, 
коаліція виявилась проектно-орієнтованою і не змогла досягти 
усіх завдань, визначених при її утворенні. Підсумком діяльності 
коаліції стало утворення благодійної організації «Всеукраїнська 
коаліція з надання правової допомоги», партнерами якої стали 
деякі організації з числа тих, що належали до коаліцій «Право-
вої країни» [311].

Наступною організаційною формою співпраці недержавних 
організацій є їх об’єднання. Об’єднання стосується зміни орга-
нізаційних структур і відносин всередині організацій. Організа-
ції-партнери у такому випадку утворюють нову структуру, в якій 
окремі організації повною мірою беруть на себе зобов’язання 
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щодо реалізації спільних завдань. Такі відносини вимагають ре-
тельного планування і чітко визначених каналів комунікації 
на всіх рівнях. Значення спільної діяльності впливає на репута-
цію організацій-партнерів і вимагає особливих організаційних 
зусиль щодо об’єднання і налагодження нових організаційних 
механізмів [303]. Оскільки кожна з організацій-партнерів додає 
у спільну справу свої ресурси і свою репутацію, важливо проду-
мано розподілити їх нові повноваження. Партнери спільно добу-
вають матеріальні ресурси і визначають свої частки у розподілі 
напрямів спільної діяльності і коштів, одержаних на їх реаліза-
цію.

Як відзначають іноземні дослідники, об’єднання і злиття, ха-
рактерні для комерційних організацій, присутнє і в недержав-
ному некомерційному секторі. Так, у США щороку реєструєть-
ся понад 30 000 нових неприбуткових громадських організацій, 
які, завдяки своїй корисності для суспільства, отримують певні 
пільги або звільняються від податків. Після певного періоду пер-
вісного розвитку багато з них обирають одну з форм співпраці з 
іншими організаціями. Таким чином, організації долають фінан-
сові обмеження, отримують можливість вийти на більш високий 
рівень надання соціальних послуг, краще і системніше викону-
вати свої завдання [312, с. 89]. На відміну від комерційного сек-
тора, в цьому процесі набагато рідше одна організація поглинає 
іншу. Злиття в некомерційному секторі не супроводжуються ма-
совими звільненнями і витісненням однієї організаційної культу-
ри іншою, що позитивно відзначається на результатах діяльності 
та комфортному співіснуванні учасників новоствореного громад-
ського об’єднання.

Одним із українських прикладів діяльності об’єднань недер-
жавних організацій є Українська Гельсінська спілка з прав лю-
дини. Ця всеукраїнська асоціація громадських правозахисних 
організацій була створена 1 квітня 2004 року шляхом трансфор-
мації неформального об’єднання Ради українських правозахис-
них організацій у асоціацію з 15 організацій-партнерів, що мають 
багаторічний досвід співпраці між собою: Вінницька правозахис-
на група, Всеукраїнське товариство політичних в’язнів і репре-
сованих, Громадський комітет захисту конституційних прав та 
свобод громадян (м. Луганськ), Екологічний клуб “ЕОЛ” (Одесь-
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ка область), Інститут “Республіка” (м. Київ), Конгрес Національ-
них Громад України, Центр правових та політичних досліджень 
“СІМ” (м. Львів), Громадська організація “За професійну допо-
могу” (Полтавська область), Севастопольська правозахисна гру-
па, Харківська обласна спілка солдатських матерів, Харківська 
правозахисна група, Херсонська міська асоціація журналістів 
“Південь”, Херсонська обласна організація Комітету виборців 
України, Центр досліджень регіональної політики (м. Суми), 
Чернігівський громадський комітет захисту прав людини. Ста-
ном на 2013 рік членами цього об’єднання були 29 громадських 
організацій, кожна з яких зберегла особливі організаційні струк-
тури та управлінські зв’язки всередині своєї організації [313].

Як підсумок, наведемо ключові переваги об’єднання зу-
силь недержавних інституцій у правовій галузі [304; 314]:

• мобілізація організаційних, технічних, фінансових ре-
сурсів для впровадження нових проектів;

• набуття/запозичення досвіду співробітництва, управлін-
ня організацією, визначення пріоритетів, планування, вироблен-
ня оптимальних рішень, ознайомлення з кращим світовим досві-
дом;

• формування способів та засобів попередження порушення 
прав людини (адвокація) і захист порушених прав (представни-
цтво або інші форми);

• обмін інформацією та виконання спільних експертиз та 
досліджень, представлення висновків і результатів цих дослі-
джень органам влади та розроблення пропозицій щодо вдоскона-
лення законодавства;

• популяризація діяльності кожної з організацій-учасників 
завдяки проведенню коаліцією масштабних суспільно-просвіт-
ницьких кампаній, висвітлення їх перебігу в засобах масової ін-
формації;

• можливість створення представницького органу з метою 
кращого представництва інтересів;

• навчання членів організацій-учасників коаліції навичкам 
ефективної діяльності [314, с. 17; 304, с. 8, 13–14].

Наступним із напрямів зовнішньоорганізаційної взаємо-
дії недержавних організацій є їх взаємодія з так званими орга-
нізаціями-грантодавцями («донорськими» організаціями). До-
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норські організації — це організації, в місії яких передбачено 
надання фінансової допомоги на конкурсній основі [315]. Як 
правило це міжнародні або національні благодійні фонди, що 
систематично надають фінансову підтримку для недержавних 
організацій для реалізації конкретних проектів та програм. Як 
і у розвинених країнах світу, так і в Україні зростає значення 
грантової підтримки від державних інституцій. Проте, в пере-
важній більшості, донорські організації є представниками недер-
жавного капіталу, тому взаємодія з ними розглядається в межах 
цього підрозділу.

В умовах фінансово-економічної кризи в Україні, недостат-
нього рівня розуміння важливості третього сектору серед держав-
них, комерційних структур та суспільства взагалі, співпраця з 
донорськими організаціями відіграє значну роль у можливостях 
реалізовувати свої ініціативи та програми, розвивати персонал та 
волонтерів недержавних організацій, тобто забезпечувати свою 
«життєздатність» (англ. sustainability).

Сучасний стан взаємодії з донорами в Україні характеризу-
ється поєднанням намагання забезпечити діалог з такими ін-
ституціями та критикою їх політики та конкретних рішень. 
Побудову принципів взаємодії неприбуткових громадських ор-
ганізацій з інституціями, що надають грантову підтримку на ді-
яльність недержавних організацій здійснимо від протилежного: 
зазначивши її ключові недоліки. На основі аналізу праці Дж. Ха-
ятт [316] та співставлення її показників з сучасною українською 
ситуацією наведемо основні помилки організацій-грантодавців 
у здійсненні фінансової підтримки недержавних організацій:

1. Надмірне спрямування фінансових ресурсів на певні теми 
без прорахунку реальних потреб суспільства у конкретний час. 
Так, незважаючи на загальне розуміння потреби європейської 
інтеграції України, грантові кошти на програми євроінтеграції 
виділяються хвилями, не системно. Це шкодить політиці європе-
їзації нашої держави. Так, за дослідженням В. Гуменюк, надання 
фінансової допомоги організаціям громадянського суспільства з 
країн із закритими та нереформованими державними інституція-
ми не приведе до позитивних перетворень [317, с. 3].

2. Неузгодження грантової політики благодійних фондів, що 
призводить до перенасичення фінансовими ресурсами певних 
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тем та, відповідно, неможливість реалізовувати інші, менш попу-
лярні пріоритети. Так, програми, спрямовані на екологію, вирі-
шення проблем ВІЛ-СНІД, жінок, проблем ромського населення, 
біженців тощо мають стабільне фінансування в Україні, тоді як 
пошук можливих фінансових ресурсів, спрямованих на, напри-
клад, проведення правопросвітніх заходів для учнівської моло-
ді з метою формування їх правової культури впродовж останніх 
3–5 років не має можливостей одержання фінансування у жодно-
го з фондів, які діють в Україні.

3. Поширеною помилкою донорських організацій є фрагмен-
тарність у здійсненні фінансування ініціатив недержавних орга-
нізацій. Недостатність контролю за одержаними результатами, 
на противагу контролю за проведеними заходами призводить 
до втрати можливих позитивних наслідків від профінансованих 
програм. Так, припинення фінансування Міжнародним фондом 
«Відродження» у 2007 році програм юридичної клінічної освіти 
в Україні призвело до втрати їх здобутків за попереднє десятиліт-
тя, з скоординованої системи ці важливі суспільні інституції пе-
ретворились на неконтрольований рух. Лише у 2013–2014 роках 
досягнуто деяких успіхів у переговорах між благодійним фон-
дом, який в минулому і підтримав їх ініціативи, заклавши для 
цього фінансові підвалини.

4. Недостатнє розуміння якісних результатів соціальних про-
грам. Як доречно зазначає Д. Ондрушек [303, с. 104], донорські 
організації намагаються підтримувати лише гарантовано успіш-
ні програми. Разом з тим, ініціативи у соціальній, науковій сфері 
логічно є менш гарантовано успішними, ніж, наприклад, у бізне-
сі. Так, підготовка якісного законопроекту не означає гарантова-
ності його прийняття Верховною Радою України через політичні 
причини.

5. Недоліком політики організацій-грантовдавців є також так 
званий «підхід повного дарунка», коли громадська організація 
одержує фінансову підтримку на свою діяльність без наявного 
свого внеску. Слід відмітити, що в Україні така практика зустрі-
чається нечасто. Це свідчить про те, що благодійні організації, 
які фінансово підтримують ініціативи недержавного сектору 
в нашій державі, здатні навчатися на своїх помилках, виявлених 
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під час їх діяльності за кордоном. Все ж певними відголосками 
зазначеного недоліку діяльності міжнародних організацій-доно-
рів є недостатній розвиток місцевих і національних благодійних 
фондів, які підтримують соціальні ініціативи. Дж. Хаятт з цього 
приводу зазначає [316], що добре, коли на рівні держави та міс-
цевих і регіональних громад фінансова підтримка збільшується 
поступово із зростанням потужності внутрішньодержавних фон-
дів. У такому разі відсутнє негативне відчуття іноземного впли-
ву на національне суспільство. В Україні ж, на жаль, склалася 
практика, коли потужні національні благодійні фонди (згадає-
мо, наприклад, інституції засновані бізнесменами Р. Ахметовим 
та В. Пінчуком, футболістом А. Шевченком, боксерами братами 
Кличками) недостатньою мірою підтримують соціальні ініці-
ативи у всеукраїнському масштабі, спрямовуючи свій інтерес 
до мистецтва, охорони здоров’я, конкретних власних проектів та 
ініціатив наближених до них інституцій.

6. Забюрократизованість процедур надання фінансової під-
тримки. Процедури, пов’язані з подачею заявок на гранти від ве-
ликих фондів досить складні, що під силу заявникам з науковим 
ступенем або значним практичним досвідом фандрайзингу [317, 
с. 11]. Це відлякує дрібні організації волонтерів з їх якісними 
ідеями і значним ентузіазмом, адже їх співробітники не мають 
будь-якого досвіду в спілкуванні з бюрократією. У своїх планах 
з надання допомоги донори також повинні продумувати механіз-
ми, які не закриють двері перед новачками і допоможуть їм ви-
стояти. Позитивними методами вирішення вказаної проблеми є 
організація організаціями-донорами консультацій та навчальних 
заходів із фандрайзингу для потенційних партнерів, створення 
різних зразків складання заявок на фінансування, що відпові-
дають рівню та досвіду потенційних заявників, надання фінан-
сування для місцевих організацій посередництвом перевірених 
дрібних благодійних фондів та ресурсних центрів громадських 
організацій тощо. В Україні ж така політика підтримується, 
на жаль, лише на перших етапах входження міжнародної орга-
нізації-грантодавця у національну діяльність. Натомість, піс-
ля появи достатньої кількості кваліфікованих у фандрайзингу 
представників громадських організацій, заходи щодо підтрим-
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ки і навчання початківців майже припиняються, що призводить 
до функціонування вузького кругу наближених до фінансових 
можливостей організацій та їх негативної конкуренції між собою 
та, особливо, із молодими громадськими інституціями.

7. Одним із головних недоліків політики міжнародних бла-
годійних фондів є розвиток так званого грантоїдства. Цей тер-
мін уособлює недобросовісну діяльність неприбуткових громад-
ських організацій, які соціальне благо у меті своєї діяльності 
підмінюють приватною фінансовою користю. За описом різних 
джерел [318; 319; 320] та з власного досвіду автора, українське 
«грантоїдство» проявляється у таких формах:

• метою одержання конкретної фінансової допомоги недер-
жавною організацією є власний заробіток, а не вирішення сус-
пільної проблеми (в Україні таку політику недержавних органі-
зацій можливо виявити за тим, що організація не веде діяльності 
без фінансової підтримки або згортає свої програми після не про-
довження фінансування);

• готовність реалізовувати будь-яку оплачувану програ-
му, незважаючи на її належність до цілей діяльності організа-
ції (в Україні існує чимало недержавних організацій так званого 
широкого профілю, готових до здійснення різноспрямованих, ін-
коли навіть протилежних за змістом проектів);

• недобросовісні «конкурентні війни» між недержавними 
організаціями, які проявляються у намаганні очорнити репута-
цію інших організацій перед грантодавцем.

Тому, виходячи із багатолітньої співпраці непідприємницьких 
громадських організацій з благодійними фондами (організація-
ми-грантодавцями) спробуємо запропонувати критерії визначен-
ня проектів і програм, які заслуговують одержання фінансуван-
ня. У комплексному вимірі підтримки заслуговують комплексні 
проекти, які охоплюють різні регіони України, поєднують різні 
форми роботи, передбачають згуртування декількох організацій-
однодумців [321]. Якщо характеризувати складові критерії такої 
характеристики, вони виглядають так:

1. Регіональний критерій, заснований на рівномірній підтрим-
ці недержавних організацій з різних регіонів України. Відомо, 
що різні регіони України мають різну активність громадянського 
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суспільства. Більшу кількість недержавних організацій і, відпо-
відно, більшу активність демонструють Столичний, Східний ре-
гіони та умовні територіальні округи навколо найбільших міст 
України. Відповідно, традиційно менш охопленими соціальними 
послугами недержавних організацій залишаються непромислові 
регіони Центра, Півдня та Півночі України з невеликими облас-
ними центрами [322; 323]. Отже, якщо у конкурсі на одержання 
фінансування подано більше заявок від розвинутого регіону, дея-
кі з них (звісно, з урахуванням критерію якості) можуть бути по-
жертвувані заради підтримки ініціативи організації з менш роз-
винутого регіону.

2. Критерій актуальності тематики програми. Заслуговують 
на одержання фінансування передусім проекти, що стосуються 
важливої та актуальної діяльності, запропонованої безпосередньо 
у тому регіоні, який її потребує. Відповідно, програють у конкур-
сах проекти із менш важливою і більш традиційною тематикою 
заходів, неактуальною для конкретного регіону. Так, як зазначає 
М. Іванюк, на Волині актуальні передусім проекти із розвитку 
села та реалізацією ініціатив молоді [324, с. 8]. Також, при ви-
значенні цього критерію слід враховувати наявність тотожних та 
подібних програм у інших недержавних організацій чи держав-
них органів відповідного регіону.

3. Критерій інноваційності форм і методів реалізації запропо-
нованої ініціативи. Заслуговують на підтримку програми діяль-
ності недержавних організацій, що передбачають комплексну 
широкопланову діяльність при збереженні конкретності форм 
роботи і очікуваних результатів, передбачають висвітлення ре-
зультатів роботи у джерелах інформації. Саме у своїх проектах 
громадські активісти можуть проявити креативність, що здебіль-
шого відрізняє їх від класичних державних підходів.

4. Критерій організаційної здатності. Він полягає у визначен-
ні потужності організації (або групи організацій), що подають 
заявку на фінансування. При цьому потужність має стосуватися 
не діяльності та досвіду роботи організації взагалі, а можливості 
реалізувати конкретно запропоновану ініціативу. Адже зміцнен-
ня і набуття ефективності приходить із досвідом, якого не буде 
при ігноруванні ініціатив молодих організацій зі значним енту-
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зіазмом. Також слід оцінювати здатність конкретної організації 
виконати проект, адже чим більше розгалужені запропоновані 
у ньому заходи, тим складніше його виконати. Тому широкопла-
нові проекти доцільно, на наш погляд, доручати виконувати різ-
ним формам партнерства недержавних інституцій.

5. Критерій досвіду недержавної організації у галузі, якої сто-
сується запропонована ініціатива. Це важливий критерій оцін-
ки, адже саме його вірний аналіз дозволить відрізнити заявку 
«організації-грантоїда» від інституції, що розвиває свою спеціа-
лізацію. Так, дослідження зазначеного критерію, по-перше, сто-
сується відповідності заходів проекту меті організації, по-друге, 
наявність реалізованих програм цього ж або подібного напряму, 
по-третє, обґрунтування причин зацікавлення конкретної орга-
нізації цією сферою діяльності. З протилежного боку, слід від-
різняти досвід та інноваційність при оцінюванні якості заявки 
на фінансування. Так, як свідчить досвід, повторення заходів, 
що раніше одержували фінансову підтримку програє (за рідкими 
виключеннями) ініціативам, що пропонуються вперше.

6. З попереднього критерію постає наступний: критерій роз-
будови партнерств недержавного сектору. Саме гнучкістю і здат-
ністю ефективно взаємодіяти громадянське суспільство може 
вирізнятися від забюрократизованого державного механізму. 
Відмітимо також, що найбільш розгалужені і масові програми 
можуть бути реалізовані саме мережами, коаліціями та іншими 
формами недержавного партнерства, що розкриті вище. Тому, 
вважаємо, організації-грантодавці займатимуть вірну позицію, 
підтримуючи програми, запропоновані партнерствами недержав-
них інституцій, на противагу локальним ініціативам.

7. Кошторисний критерій, що походить із обґрунтованості за-
планованих витрат на реалізацію проекту, їх збалансованості, 
відсутності невиправданих статей кошторису. При цьому сьогод-
ні організації-грантодавці значної уваги приділяють так званій 
«кредитній історії»: тобто врахуванню попередньої роботи недер-
жавної організації з реалізації грантів. Цей елемент кошторисно-
го критерію доречних до певної міри, адже він дозволяє швидко 
оцінити можливості організації, не заглиблюючись у зміст запро-
понованого запиту на фінансування. Проте цей фактор, з іншого 
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боку, не сприяє розвиткові молодих організацій, що мають мен-
ший доробок реалізованих проектів. А як зазначалося вище, саме 
підтримка таких інституцій забезпечує самооновлення недержав-
ного сектору, уникнення дискредитованої у державному механіз-
мі системи налагоджених зв’язків та тіньової політики. Важли-
вим при розгляді цього критерію є також визначення власного 
внеску організацій у поданій на фінансування ініціативі. Так, як 
зазначає Д. Ондрушек [303, с. 104], готовність недержавних орга-
нізацій розділити ризики фінансування (або вкладання власного 
трудового часу) у конкуренту соціальну ініціативу свідчить про 
її більшу впевненість у її якості та продуманості. Фактор власно-
го внеску (фінансового, технічного чи організаційного), а також 
проведеної роботи із залучення коштів на програму від інших ін-
ституцій-донорів може надати заслужену перевагу організації, 
що подає заявку на фінансування.

Характеризуючи напрям зовнішньої взаємодії щодо форму-
вання іміджу організації, слід відмітити, що реалізація цього 
компоненту настільки ж важлива, як бюджет і ефективність 
діяльності недержавної організації, оскільки всі ці елементи 
взаємопов’язані. За даними дослідників [325, с. 105; 326, с. 182] 
загальна репутація, імідж і рівень контактів недержавної органі-
зації складає близько 50% її оцінки оточуючим світом, тобто на-
віть переважає реальну якість її роботи.

Успішне здійснення заходів впливу на суспільну думку при-
водить до визнання важливості роботи конкретної організації і 
в результаті впливає на:

• організаційну стійкість конкретної недержавної організа-
ції;

• можливість залучення більшої кількості волонтерів 
до виконання її завдань;

• збільшення бюджету організації;
• залучення організаційної та фінансової допомоги з боку 

органів публічної влади;
• зацікавленість благодійних організацій у співпраці з кон-

кретною недержавною організацією.
Зокрема, форми ефективного впливу на суспільну думку 

про організацію дослідники Міжнародного альянсу ВІЛ/СНІД 
в Україні, засновують на таких елементах [326, с. 183–187]:
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1. Ознайомлення персоналу з діяльністю організації. Усі спів-
робітники організації, у тому числі нові, повинні бути добре обі-
знані про діяльність, мету і завдання організації, її досягнення та 
успіхи.

2. Активність у співпраці. Представникам недержавної орга-
нізації рекомендується відвідувати усі заходи, що стосуються те-
матики її діяльності (круглі столи, засідання, зустрічі, тренінги 
тощо). Доцільно налагодити постійні контакти з державними і 
громадськими інституціями, що займаються дотичною темати-
кою. Основними заходами співпраці можуть бути спільні прес-
конференції, круглі столи, тренінги, групи з обміну досвідом та 
інші. Причому необхідно проводити спільні тренінги та зустрі-
чі для представників державного і недержавного секторів, адже 
спільна праця об’єднає їх, допоможе разом шукати вихід із про-
блемної ситуації.

3. Концепція публічності. Якісні організації завжди відкри-
ті до спілкування, вони не відмовляють журналістам, представ-
никам державних і громадських організацій, пересічним гро-
мадянам у одержанні інформації про свою діяльність. Доцільно 
сформувати та постійно розповсюджувати презентаційний па-
кет у друкованому та електронному вигляді про діяльність кон-
кретної недержавної організації (буклети, брошури, будь-яку 
іншу свою друковану продукцію, фотохронологію історії орга-
нізації, пакет видань та відеосюжетів про свою діяльність) [327, 
с. 83–84].

Наступним складником адміністративно-правового забезпе-
чення взаємодії непідприємницьких громадських організацій 
між собою є етичні засади такої співпраці. Як зазначили рес-
понденти проведеного опитування, саме етика дозволяє зробити 
партнерство недержавних організацій рівноправним та взаємоко-
рисним.

Ухвалення обов’язкових морально-етичних та професійних 
кодексів — одна з головних причин об’єднання некомерційних, 
громадських і донорських структур в асоціації. Дотримання пра-
вил, з одного боку, є необхідною умовою вступу до професійної 
спільноти, а з другого — підвищує організацію на новий рівень, 
позначає її бренд формальним або умовним знаком якості [328, 



181

Адміністративно-правове регулювання функціонування недержавних організацій 
юридичного спрямування та їх взаємодія з публічними інституціями

с. 4]. Етичні кодекси є корпоративним інститутом громадянсько-
го суспільства, які розглядають конфліктні ситуації етичного та 
професійного характеру, що виникають у відповідному „цеху”, 
а також між цим „цехом” та громадськістю у зв’язку з виконан-
ням/невиконанням професійних зобов’язань [329, с. 4].

Вони складаються з певних етичних, професійних та фінан-
сових стандартів [330, с. 9]. Сутнісно саме етичні кодекси є пра-
вовим інструментом, що дозволяють визначити межі дозволеної 
поведінки у відносинах недержавної організації з іншими інсти-
туціями. Адже установчі документи та локальні акти громад-
ського об’єднання свій регулюючий вплив спрямовують всереди-
ну організації, визначають механізми організації та управління 
з виконання визначених завдань. Тому, норми щодо організації 
взаємодії з іншими інституціями, а також (у деяких видах орга-
нізацій) щодо взаємодії з одержувачами послуг організації, ви-
значаються саме у етичному кодексі.

Піддамо аналізу декілька етичних кодексів недержавних ор-
ганізацій.

Українська Гельсінська спілка з прав людини організаційно 
є утворенням, що об’єднує 29 організацій-учасників, які постій-
но взаємодіють між собою у громадській правозахисній діяль-
ності. Залишатися ефективним механізмом цій інституції до-
зволяє Декларація етичних засад [331]. Змістовно цей документ 
складається з преамбули та 11 етичних принципів, зміст яких 
розкривається у декларації. З метою ефективної взаємодії орга-
нізацій-учасників Гельсінської спілки, визначено такі принци-
пи: демократичне управління; незалежність та неупередженість; 
відповідальність; активна правозахисна та громадянська пози-
ції; недискримінація; ненасильство; відкритість та прозорість; 
толерантність; солідарність та доброзичливе співробітництво; 
ефективне та ощадливе використання ресурсів.

Щодо дослідження взаємодії між недержавними інституціями 
особливої уваги заслуговує принцип солідарності та доброзичли-
вого партнерства. Його зміст полягає у такому:

1. Члени об’єднання співпрацюють на засадах довіри, поваги і 
взаємодопомоги.

2. Добросовісна конкуренція між членами об’єднання при-
пустима як один із засобів підвищення їхнього професіоналізму 
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та спроможності до ефективних дій. Втім ця конкуренція не по-
винна перешкоджати підтриманню відносин довіри, активній ко-
мунікації та співпраці всередині Асоціації.

3. При виникненні конфліктів поміж членами об’єднання 
вони керуються проголошеними в цій Декларації етичними 
принципами, та прагнуть до розв‘язання конфліктів шляхом діа-
логу і досягнення компромісу в самій асоціації, щоб не наносити 
шкоди її репутації.

4. Асоціація та її члени сприяють у здійснені правозахисної 
діяльності громадським організаціям та громадянам, що не нале-
жать до об’єднання.

5. Члени організацій, що входять до об’єднання, зокрема — 
обрані до статутних органів Асоціації, повинні дотримуватися 
в спілкуванні та в діях взаємно визнаних норм моральності [331].

Наступним розглянемо Етичний кодекс Українського фору-
му благодійників [332]. Це неформальна інституція, метою якої 
є організація співпраці українських благодійних фондів щодо 
ведення ними спільної діяльності в Україні. Виходячи із вище-
наведених міркувань щодо наявних прорахунків та складності 
виробити єдину політику організацій-грантодавців, саме цей до-
кумент має на меті забезпечити ефективну їх взаємодію на благо 
українського суспільства. Як і попередній етичний кодекс, цей 
складається із переліку принципів та розкриття їх змісту:

1. Підзвітність перед тими, для кого вони працюють, громадя-
нами України, державними установами та своїми донорами.

2. Суспільно відповідальне використання ресурсів виключно 
для досягнення суспільно корисних цілей.

3. Прозорість усіх процедур та діяльності, що стосуються бла-
годійної допомоги.

4. Рівні можливості для усіх грантоздобувачів шляхом засто-
сування широко оприлюднених та послідовних критеріїв при 
прийнятті та розгляді заявок.

5. Уникнення конфлікту інтересів, тобто не ставлення влас-
них інтересів вище інтересів організації та не використовування 
свого службового положення для особистої вигоди.

6. Конфіденційність грантоздобувачів, грантоотримувачів і 
донорів.

7. Ефективність використання коштів.
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8. Професіоналізм.
9. Дотримання законодавства [332].
Характеризуючи зазначений етичний кодекс, відмітимо його 

спрямування на взаємодію виключно з організаціями-гранто-
отримувачами, сутнісно — одержувачами послуг благодійних 
організацій. Норми кодексу практично не розкривають взаємин 
щодо узгодження пріоритетів та не конкуренції між благодійни-
ми фондами, що дозволило б дати вищу оцінку зазначеному до-
кументу.

Оригінальним організуючим інструментом Етичного кодексу 
Українського форуму благодійників є наявність окремого видан-
ня [328], що деталізує зміст кодексу, надає стисле пояснення суті 
стандарту і розлогіший опис його практичного застосування; роз-
повідає про проблеми із застосуванням принципу, які виникали 
у вітчизняних практиків; наводить опис прецеденту або рекомен-
дації щодо того, як уникнути потенційних труднощів у виконан-
ні засад своєї діяльності.

Перед підведенням підсумків щодо етичних стандартів недер-
жавного сектору відмітимо, що обмежений обсяг дослідження 
не дозволяє привести у цій праці зміст аналізу інших джерел 
етики громадянського суспільства. Нами було опрацьовано ще 
близько п’ятнадцяти етичних кодексів та практик дотриман-
ня стандартів взаємодії українських та іноземних недержавних 
спільнот. Особливої уваги заслуговують такі з них:

• проект Декларації етичних засад діяльності організацій 
громадянського суспільства України [333], у якій стисло та сис-
темно розкриті принципи взаємодії недержавних інституцій;

• проект Кодексу етики організацій громадського сус-
пільства України [334], у якому, на наш погляд, близько до взі-
рцевого варіанту розкриті етичні основи функціонування чле-
нів недержавних партнерств у відносинах з громадськістю, з 
іншими недержавними організаціями та політичними партіями; 
у колективі; з клієнтами; з донорами; з державними установами; 
із засобами масової інформації;

• Етичний кодекс Союзу благодійних організацій Ро-
сії [335], у якому не лише визначено етичні принципи діяльності 
таких інституцій, але і вибудовано механізм контролю за їх до-
триманням;



184

Розділ 2

• Міжнародний кодекс етики та поведінки непідприєм-
ницьких недержавних організацій, ініційований Всесвітньою ор-
ганізацією неурядових організацій (WANGO) у 2002 році, який 
заслуговує на інтерес через його універсальний характер, що до-
зволяє запропонувати етичні стандарти “калейдоскопічної вза-
ємодії недержавних організацій різних типів, організаційних 
форм та напрямів діяльності” [336];

• Положення про діяльність американських організацій 
з моніторингу додержання етичних стандартів у діяльності гро-
мадських інституцій [337], які мають на меті оцінювати рівень 
доброчесності місцевих фондів та асоціацій на основі вироблених 
етичних стандартів та широко висвітлювати результати таких 
досліджень до уваги суспільства. Відмітимо, що цей механізм, 
на наш погляд, складає відсутню поки що в Україні ланку “лан-
цюга доброчесності” недержавних організацій та його впрова-
дження є вельми важливою перспективою для українського гро-
мадянського суспільства.

Проведений аналіз дозволив оцінити етичні кодекси як важ-
ливий інструмент адміністративно-правового забезпечення вза-
ємодії між непідприємницькими громадськими організаціями, 
навести основні рекомендації щодо змісту етичних основ їх вза-
ємодії. Для економії обсягу тексту та збереження прикладного 
характеру цього дослідження основні висновки щодо урегулю-
вання етичних засад взаємодії недержавних інституцій приведе-
мо на прикладі наступного джерела етики.

Особливим джерелом етичних стандартів недержавної спіль-
ноти, значимим для нашого дослідження, є Етичний кодекс 
юридичних клінік України [338, с. 64–66]. Він покликаний вре-
гулювати етичні засади організаційної діяльності учасників юри-
дичної клініки у процесі виконання завдань.

За змістом кодекс складається з трьох розділів. У першо-
му визначені етичні принципи діяльності юридичних клінік: 
законності, гуманізму, незалежності, конфіденційності, прі-
оритету інтересів клієнта, повного інформування клієнта про 
правила роботи юридичної клініки, компетентності та професі-
оналізму, неприпустимості представництва клієнтів із супереч-
ливими інтересами, безоплатності, чесності та порядності. Від-
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мітимо, що етичні принципи юридичних клінік зазнали значного 
впливу принципів адвокатської етики [339], проте містять осо-
бливості надання юридичних послуг у такому особливому право-
захисному інституті як юридичні клініки.

Розділи 2 та 3 Етичного кодексу розкривають взаємовідно-
сини учасників юридичної клініки з клієнтами та між собою 
при виконанні завдань діяльності. Відмітимо, що ці положення 
також мають ознаки запозичення з правил етики адвокатської 
спільноти і, на наш погляд, перекликаються із змістом принци-
пів діяльності юридичних клінік, розкритих у першому розділі 
досліджуваного Етичного кодексу.

Тому, як висновок аналізу зазначеного джерела, вважаємо 
за доцільне доопрацювати Етичний кодекс Асоціації юридичних 
клінік України, побудувати його модель за такою структурою:

• преамбула етичної поведінки юридичних клінік;
• етичні принципи роботи юридичних клінік з одержувача-

ми їхніх послуг (осіб, які одержують юридичну консультацію та 
осіб, для яких проводяться правопросвітні заняття);

• етичні принципи взаємодії всередині юридичної клініки 
при реалізації поставлених завдань;

• етичні принципи взаємодії між різними юридичними клі-
ніками;

• етичні принципи взаємодії юридичних клінік з держав-
ними та недержавними інституціями (з державними органами та 
установами; з іншими громадськими об’єднаннями юридичного 
спрямування; з партіями та громадськими об’єднаннями полі-
тичного спрямування; із засобами масової інформації; з благодій-
ними фондами та іншими інституціями, що надають фінансову 
підтримку діяльності) з приводу реалізації мети і завдань діяль-
ності.

Отже, проведене дослідження методологічних основ та прак-
тики взаємодії непідприємницьких громадських організацій до-
зволило нам сформулювати такі висновки.

1. Особливість недержавних інституцій, у порівнянні з дер-
жавними, полягає у їх гнучкості та налаштованості на різні фор-
ми співпраці. Тому важливим аспектом взаємодії неприбуткових 
громадських організацій, спрямованим назовні від організації — 
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є належне адміністративно-правове урегулювання співпраці різ-
них недержавних інституцій між собою, тобто зв’язки усереди-
ні недержавного сектору, але між різними його організаційними 
утвореннями.

2. Основні переваги об’єднання зусиль недержавних інститу-
цій у правовій галузі: 1) мобілізація організаційних, технічних, 
фінансових ресурсів для впровадження нових проектів; 2) на-
буття/запозичення досвіду співробітництва, управління органі-
зацією, визначення пріоритетів, планування, вироблення опти-
мальних рішень, ознайомлення з найкращим світовим досвідом; 
3) формування способів та засобів попередження порушення прав 
людини і захист порушених прав; 4) обмін інформацією та вико-
нання спільних експертиз та досліджень, представлення висно-
вків і результатів цих досліджень органам влади та розроблення 
пропозицій щодо вдосконалення законодавства; 5) популяриза-
ція діяльності кожної з організацій-учасників завдяки проведен-
ню коаліцією масштабних суспільно-просвітницьких кампаній, 
висвітлення їх перебігу в засобах масової інформації; 6) можли-
вість створення представницького органу з метою кращого пред-
ставництва інтересів; 7) навчання членів організацій-учасників 
партнерства навичкам ефективної діяльності.

3. Проблематика взаємодії між організаціями громадянсько-
го суспільства розкриває різні аспекти адміністративно-право-
вого регулювання таких інституцій: 1) зміст правовідносин із 
взаємодії зазначених суб’єктів; 2) напрями і форми взаємодії гро-
мадських організацій юридичного спрямування; 3) особливості 
взаємодії недержавних організацій, спрямованої на фінансове і 
матеріально-технічне забезпечення їх діяльності; 4) аналіз етич-
них основ взаємодії та їх закріплення на рівні регулятивних ак-
тів організацій.

4. За напрямами зовнішню взаємодію недержавних організа-
цій можна класифікувати на такі три компоненти:

• діяльність, безпосередньо спрямована на виконання мети 
і завдань організації;

• пошук і залучення ресурсів для реалізації цієї діяльності;
• створення іміджу організації і побудова відносин з ото-

ченням у зазначеному напрямі.
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5. Основними видами співпраці недержавних організацій 
між собою є кооперація, координація, утворення коаліцій та 
об’єднання недержавних організацій.

6. В умовах фінансово-економічної кризи в Україні, недостат-
нього рівня розуміння важливості третього сектору серед дер-
жавних, комерційних структур та суспільства взагалі, значну 
роль відіграє співпраця з донорськими організаціями. Виходя-
чи із багатолітньої співпраці непідприємницьких громадських 
організацій з благодійними фондами (організаціями-грантодав-
цями) були сформульовані критерії визначення проектів і про-
грам, які заслуговують одержання фінансування: 1) регіональ-
ний критерій, заснований на рівномірній підтримці недержавних 
організацій з різних регіонів України; 2) критерій актуальності 
тематики програми; 3) критерій інноваційності форм і методів 
реалізації запропонованої ініціативи; 4) критерій організаційної 
здатності; 5) критерій досвіду недержавної організації у галузі, 
якої стосується запропонована ініціатива; 6) критерій розбудови 
партнерств недержавного сектору; 7) кошторисний критерій, що 
походить із обґрунтованості запланованих витрат на реалізацію 
проекту, їх збалансованості, відсутності невиправданих статей 
кошторису.

7. Правовим інструментом, що дозволяє визначити межі до-
зволеної поведінки у відносинах недержавної організації з інши-
ми інституціями є етичні кодекси. Проведений аналіз дозволив 
оцінити етичні кодекси як важливий інструмент адміністратив-
но-правового забезпечення взаємодії між непідприємницькими 
громадськими організаціями, навести основні рекомендації щодо 
змісту етичних основ їх взаємодії.

Виходячи із прикладного характеру дослідження, запропоно-
вано доопрацювати Етичний кодекс Асоціації юридичних клінік 
України, побудувавши його модель за такою структурою:

• преамбула етичної поведінки юридичних клінік;
• етичні принципи роботи юридичних клінік з одержувача-

ми їхніх послуг (осіб, що одержують юридичну консультацію та 
осіб, для яких проводяться правопросвітні заняття);

• етичні принципи взаємодії всередині юридичної клініки 
при реалізації поставлених завдань;
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• етичні принципи взаємодії між різними юридичними клі-
ніками;

• етичні принципи взаємодії юридичних клінік з держав-
ними та недержавними інституціями (з державними органами та 
установами; з іншими громадськими об’єднаннями юридичного 
спрямування; з партіями та громадськими об’єднаннями полі-
тичного спрямування; із засобами масової інформації; з благодій-
ними фондами та іншими інституціями, що надають фінансову 
підтримку діяльності) з приводу реалізації мети і завдань діяль-
ності.

8. Принциповим інструментом механізму саморегуляції етики 
взаємодії недержавних інституцій є діяльність організацій з мо-
ніторингу додержання етичних стандартів. Цей елемент, на наш 
погляд, складає відсутню поки що в Україні ланку «ланцюга до-
брочесності» недержавних організацій та його впровадження є 
вельми важливою перспективою для українського громадянсько-
го суспільства.

Висновки до другого розділу 

1. З метою широкопланової диференціації різноманіт-
них недержавних організацій було опрацьовано їх установчі до-
кументи та вивчена діяльність значного кола таких інституцій. 
Внаслідок цього в основу класифікації організацій громадського 
сектору покладено наступні критерії: за організаційно-правовим 
статусом; за територіальним статусом; за професійною спрямова-
ністю; за метою створення; за господарським статусом; за джере-
лами фінансування; залежно від наявності членів; за метою ство-
рення; за нормативним регулюванням; за порядком легалізації; 
за об’єктом захисту; за обсягом захисту; за категоріями осіб та ін.

2. З метою виокремлення з числа непідприємницьких громад-
ських організацій тих, які мають юридичне спрямування, було 
виділено такі три ознаки:
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1) наявність статусу непідприємницької громадської організа-
ції різних організаційно-правових форм;

2) наявність серед головних завдань діяльності, пов’язаної із 
правами людини;

3) здатність забезпечити діяльність, пов’язану із правами лю-
дини на засадах якості.

3. Відповідно до напрямів діяльності серед організацій гро-
мадського сектору юридичного спрямування було диференційо-
вано:

1) правозахисні організації, серед яких нами виділяються ін-
ституції захисту загальних прав людини та прав окремих катего-
рій осіб;

2) правопросвітницькі організації у громадському рухові 
України;

3) юридичні клініки вищих навчальних закладів як особливі 
організації громадського сектору;

4) науково-експертні недержавні організації;
5) інші.
4. Дослідження змісту нормативно-правового регулювання 

щодо діяльності недержавних інституцій дозволило запропону-
вати ряд шляхів удосконалення правових основ їх діяльності:

4.1. Ключовою пропозицією автора є створення шляхом коди-
фікації нового Кодексу непідприємницьких громадських органі-
зацій, який матиме таку орієнтовну структуру:

Розділ 1. Загальні положення.
Розділ 2. Ознаки та організаційно-правові форми недержав-

них організацій.
Розділ 3. Легалізація непідприємницьких громадських орга-

нізацій.
Розділ 4. Діяльність недержавних організацій юридичного 

спрямування.
Серед інших розділів запропонованого кодексу доцільно ви-

окремити питання:
• благодійництва у діяльності недержавних організацій;
• діяльності профспілок та організацій-роботодавців тощо, 

тобто розділи про окремі види недержавних організацій;
• напрямів і форм взаємодії громадських об’єднань між со-

бою та з державою;
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• правових основи волонтерства у діяльності громадських 
об’єднань;

• фінансування і особливого оподаткування діяльності недер-
жавних організацій.

4.2. Визначено конкретні пропозиції щодо удосконалення: 
частини 4 статті 92 Конституції України, Цивільного, Податко-
вого, Бюджетного кодексів України, законів України: «Про гро-
мадські об’єднання», «Про благодійну діяльність та благодійні 
організації», «Про волонтерську діяльність», «Про державні ці-
льові програми».

5. Також обґрунтовано зміни у практику нормотворчості та ді-
яльності державних органів і громадських об’єднань:

• вважаємо, що різноманітні концепції та плани розвитку 
різних сфер публічного управління мають об’єднувати завдання 
для державних органів та для громадянського суспільства, готу-
ватися і виконуватися ними спільно;

• пропонуємо серед невідкладних шляхів удосконалення 
діяльності центрів надання адміністративних послуг, передбачи-
ти проведення систематичних навчань їх персоналу щодо проце-
дур, з якими звертаються недержавні організації;

• з метою забезпечення якості діяльності недержавних ор-
ганізацій у справах, що стосуються прав людини, доцільно уре-
гульовувати підтвердження статусу громадської організації 
у певному напрямі, для чого ініціювати створення суспільством 
провідних всеукраїнських громадських спілок та їх підтримку 
державою.

5. Вивчення досвіду взаємодії конкуруючих між собою дер-
жавних і громадських структур дозволило нам виділити декілька 
форм взаємодіючих моделей: спільно-індивідуальна діяльність, 
спільно-послідовна діяльність, спільно-взаємодіюча діяльність.

6. Аналіз наукової літератури та дослідження нормативних 
основ взаємодії державних органів та недержавних інституцій 
дозволяє навести такі її принципи: 1) незалежність і взаємопова-
га до свободи поглядів; 2) правовладдя; 3) рівноправність та за-
безпечення рівних можливостей; 4) відкритість; 5) взаємна відпо-
відальність за результат.

7. Вивчення практики діяльності непідприємницьких громад-
ських організацій України, проведене нами опитування недержав-
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них організацій України та пострадянських країн дозволило уза-
гальнити такі основні форми їх співпраці з державними органами, 
що подекуди співпадають із завданнями недержавних організацій:

• участь інститутів громадянського суспільства в розро-
бленні та обговоренні проектів нормативно-правових актів;

• здійснення взаємоконтролю щодо розв’язання проблем, 
що мають важливе суспільне значення;

• надання інститутами громадянського суспільства соці-
альних послуг населенню на виконання завдань та функцій дер-
жави;

• утворення спільних консультативно-дорадчих та експерт-
них органів, рад, комісій, робочих груп;

• співпраця щодо підготовки кадрів;
• одержання органами державної влади інформації, зібра-

ної недержавними інституціями;
• виконання спільних проектів.
8. Сучасний стан взаємодії центральної та місцевої влади та 

інститутів громадськості в Україні нами оцінюється як неякіс-
ний та побудований на концептуально невірних передумовах. 
Для сучасної України характерна надмірна централізація влади і 
організації суспільства. Недостатньо дієвою є система формуван-
ня і реалізації ініціатив громади місцевою владою, підконтроль-
ності влади населенню.

9. Одним із визначальних моментів є визначення умов, при 
наявності яких ініціатива знизу, від громади, буде належно доне-
сена до місцевої влади та реалізована:

• діяльність місцевої влади на засадах орієнтації на потре-
би громади (концепція децентралізації місцевої влади);

• розвиненість суб’єктів, що виражають громадянські іні-
ціативи;

• розвиненість форм орієнтації місцевої влади на ініціативи 
громади;

• кооперація ресурсів на реалізацію потреб громади (місце-
вого бюджету, коштів громади та благодійних надходжень);

• соціальна згуртованість населення громади.
10. На сучасному етапі розвитку українського громадянсько-

го суспільства можна передбачати такі форми орієнтації місцевої 
влади на ініціативи громади:
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• уведення у штат місцевих органів влади працівників (під-
розділів), які зобов’язані супроводжувати реалізацію конкрет-
них громадсько-орієнтованих проектів;

• уведення у штат місцевих органів влади працівників, що 
зобов’язані створити умови для виявлення та оформлення ініціа-
тив недержавних інституцій, спрямованих на вирішення потреб 
громади;

• винайдення можливостей для запровадження статей міс-
цевих бюджетів, спрямованих на реалізацію виявлених ініціатив 
інституцій громадськості.

З боку Кабінету Міністрів та центральних органів виконавчої 
влади слід забезпечити:

• підвищення спроможності громад (та їх представників) 
у сфері прав на достатній життєвий рівень, здоровий спосіб жит-
тя, право на свободу асоціації та мирних зібрань;

• створення дієвого механізму реалізації прав і підвищення 
якості життя у сфері комунальних та соціальних послуг;

• систематизацію та поширення позитивного досвіду у різ-
них регіонах нашої держави.

11. Особливість недержавних інституцій, у порівнянні з дер-
жавними, полягає у їх гнучкості та налаштованості на різні фор-
ми співпраці. Тому важливим аспектом взаємодії неприбуткових 
громадських організацій, спрямованим назовні від організації — 
є належне адміністративно-правове урегулювання співпраці різ-
них недержавних інституцій між собою, тобто зв’язки усереди-
ні недержавного сектору, але між різними його організаційними 
утвореннями.

Проблематика взаємодії між організаціями громадянського 
суспільства розкриває різні аспекти адміністративно-правово-
го регулювання таких інституцій: 1) зміст правовідносин із вза-
ємодії зазначених суб’єктів; 2) напрями і форми взаємодії гро-
мадських організацій юридичного спрямування; 3) особливості 
взаємодії недержавних організацій, спрямованої на фінансове і 
матеріально-технічне забезпечення їх діяльності; 4) аналіз етич-
них основ взаємодії та їх закріплення на рівні регулятивних ак-
тів організацій.
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12. Основними видами співпраці недержавних організацій 
між собою є кооперація, координація, утворення коаліцій та 
об’єднання недержавних організацій.

13. Правовим інструментом, що дозволяє визначити межі до-
зволеної поведінки у відносинах недержавної організації з інши-
ми інституціями є етичні кодекси. Проведений аналіз дозволив 
оцінити етичні кодекси як важливий інструмент адміністратив-
но-правового забезпечення взаємодії між непідприємницькими 
громадськими організаціями, навести основні рекомендації щодо 
змісту етичних основ їх взаємодії.

Виходячи із прикладного характеру дослідження, доопрацьо-
вано Етичний кодекс Асоціації юридичних клінік України, побу-
дувавши його модель за такою структурою:

• преамбула етичної поведінки юридичних клінік;
• етичні принципи роботи юридичних клінік з одержувача-

ми їхніх послуг (осіб, що одержують юридичну консультацію та 
осіб, для яких проводяться правопросвітні заняття);

• етичні принципи взаємодії всередині юридичної клініки 
при реалізації поставлених завдань;

• етичні принципи взаємодії між різними юридичними клі-
ніками;

• етичні принципи взаємодії юридичних клінік з держав-
ними та недержавними інституціями (з державними органами та 
установами; з іншими громадськими об’єднаннями юридичного 
спрямування; з партіями та громадськими об’єднаннями полі-
тичного спрямування; із засобами масової інформації; з благодій-
ними фондами та іншими інституціями, що надають фінансову 
підтримку діяльності) з приводу реалізації мети і завдань діяль-
ності.

Принциповим інструментом механізму саморегуляції етики 
взаємодії недержавних інституцій є діяльність організацій з мо-
ніторингу додержання етичних стандартів. Цей елемент, на наш 
погляд, складає відсутню поки що в Україні ланку «ланцюга до-
брочесності» недержавних організацій та його впровадження є 
вельми важливою перспективою для українського громадянсько-
го суспільства.

Наукові положення третього розділу знайшли відображення 
у ряді фахових статей автора [340; 341; 342; 343; 344].



194

Розділ 3

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

ОКРЕМИХ ВИДІВ НЕДЕРЖАВНИХ 
ОРГАНІЗАЦІЙ ЮРИДИЧНОГО 

СПРЯМУВАННЯ 

3.1. Удосконалення інструментів діяльності 
правозахисних організацій 

як основного виду недержавних організацій 
юридичного спрямування 

Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є, згідно зі 
статтею 3 Конституції України, первинним обов’язком держави. 
Виходячи із проголошеного принципу пріоритету інтересів особи 
над державними, кожне право та група прав людини і громадя-
нина має бути гарантоване. Для цього держава повинна створити 
і нормативно закріпити механізм реалізації та захисту кожного 
права.

Механізм реалізації права у нашій державі передбачає, як 
правило, двоступеневу модель регулювання:
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1) норми права, які визначають сутність і межі кожного кон-
кретного права (наприклад, кожна людина має право на вільний 
розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються пра-
ва і свободи інших людей [17]), причому зміст права може бути 
детально розкритий не лише у Конституції, але і в законах чи 
підзаконних актах України;

2) органи та організації, які мають на меті забезпечити мож-
ливість реалізувати право.

Хоча на випадок порушення прав існують органи загальної 
компетенції, які можуть відреагувати на будь-яке незаконне пра-
вообмеження, проте найкращою є ситуація, якщо для гаранту-
вання будь-якої галузевої групи прав діє орган спеціальної ком-
петенції.

Як правило, забезпечують можливість реалізувати право дер-
жавні органи, яким завдання формулює держава і вона ж їх за-
безпечує необхідними ресурсами. В окремих випадках, якщо 
діяльність самих лише державних органів недостатньо ефек-
тивна, або для можливості вибору, держава підтримує ство-
рення громадських утворень, надаючи їм організаційно-право-
ві можливості для участі у реалізації прав людини, виконання 
окремих функцій публічного управління. Такою є діяльність 
підприємств — у забезпеченні матеріальних потреб людей, ад-
вокатури — у загальній реалізації прав людини, профспілок — 
у реалізації прав працюючих осіб. Для подібних цілей утворю-
ються і діють усі організації громадянського суспільства, які 
згідно до Конституції України та законодавства про громадські 
об’єднання поєднуюють людей для спільного здійснення і захис-
ту своїх прав і свобод, задоволення політичних, економічних, со-
ціальних, культурних та інших інтересів [17].

Державні органи і громадські організації охоплюють своєю 
діяльністю практично усі сфери суспільного життя, тим самим 
забезпечуючи реалізацію прав людини і громадянина. Їх призна-
чення поєднує два спрямування: реалізація прав і захист прав 
у випадку їх порушення.

У здійсненні та захисті прав людини і громадянина, розбудові 
правової держави важливу роль відіграють громадські організа-
ції — особливо ті з них, котрі «спеціалізуються» саме на діяль-
ності з прав людини. Характеризуючи різні юридично спрямова-
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ні непідприємницькі громадські організації у сфері забезпечення 
та захисту прав людини, головної уваги заслуговує їх найбільш 
поширений та відомий вид — правозахисні організації.

Правозахисні організації — типовий продукт розвиненого гро-
мадянського суспільства, їх головна функція — контроль над ді-
ями (або боротьба з бездіяльністю) державного апарату щодо реа-
лізації та забезпечення прав людини [345]. Вони мають захищати 
свободу людини, її право «вільно чинити власною долею» від дер-
жави, яка порушує це право. Втім, оскільки будь-яке право лю-
дини є одночасно обов’язком держави забезпечувати реалізацію 
цього права, і цей обов’язок держави стаття 3 Конституції навіть 
проголосила головним, правозахисні організації мають допома-
гати та сприяти державі у його здійсненні. Місія правозахисних 
організацій полягає у захисті прав людини від держави і одночас-
но сприянні державі в забезпеченні і захисті прав людини.

Правозахисні організації — це особливий вид громадських 
організацій, діяльність яких спрямована на захист прав і свобод 
людини, контроль за їхнім дотриманням державою, її органами 
і посадовими особами [346, с. 42]. Термін «правозахисна органі-
зація» застосовується у практиці України, однак його законодав-
че регулювання відсутнє. Це є звичайна громадська організація, 
яка діє на підставі статуту та Закону України «Про громадські 
об’єднання», але має свої особливі види статутної діяльності. Так 
само серед громадських інституцій юридичного спрямування ми 
виділяємо їх інші види, які за змістом своєї діяльності можуть 
бути правопросвітніми, науково-аналітичними тощо.

Визначальною статутною метою громадських правозахис-
них організацій є діяльність із захисту прав людини, тобто 
правозахисна діяльність. При визнанні об’єднання громадян 
таким, що займається правозахистом, доречно зазначає І. Т. Те-
мех [347], необхідно брати до уваги не лише факт захисту нею 
будь-яких прав, незалежно від характеру решти здійснюваної 
ним діяльності. Слід враховувати, чи захист прав здійснюється 
як основне статутне завдання. Уточнимо це твердження: право-
захисною організацією є така громадська організація, у якій за-
безпечення прав людини складає зміст та спрямованість діяль-
ності. Правозахисні громадські організації не повинні займатися 
безпосередньою політичною діяльністю, тобто необхідно розмеж-
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увати на законодавчому рівні політичну і правозахисну діяль-
ність недержавних організацій як різну за спрямованістю та ор-
ганізаційними гарантіями. Предметом впливу правозахисних 
організацій є державна політика в галузі прав людини, рішення, 
дії (бездіяльність) державних органів та їх посадових осіб, у ре-
зультаті яких порушуються права і свободи людини, або створю-
ються перешкоди для здійснення людиною своїх прав і свобод, 
або людина незаконно залучається до виконання яких-небудь 
обов’язків або незаконно притягається до відповідальності [347, 
с. 84].

Питання віднесення громадських організацій до правоза-
хисних у законодавстві України безпосередньо не врегульова-
но, оскільки у ньому не передбачено такого виду громадських 
об’єднань. Винятком є Закон України “Про звернення грома-
дян”, де суб’єктом подання скарги в інтересах громадянина за-
значено організацію, яка здійснює правозахисну діяльність, пра-
возахисну функцію [346, с. 42].

Через відсутність конкретної реєстрації за напрямом захисту 
прав людини, підрахувати кількість правозахисних організацій 
практично неможливо, адже вони входять в загальну структуру 
громадських організацій. За свідченнями практика-правозахис-
ника А. Глуховського [348] відсоток правозахисних становить 
не більше 20.

Орієнтовно таке ж співвідношення правозахисних громад-
ських організацій до тих, що взагалі займаються юридичною ді-
яльністю, підтверджують і праці інших дослідників [349; 350, 
с. 173; 351, с. 5]. Так, опрацювавши списки ресурсних центрів, 
які діють для громадянського суспільства, наприклад, “Громад-
ський простір” [352], відмітимо, що до бази даних “Громадсько-
го простору” входить 946 організацій, з яких у розділі “Правоза-
хист” зафіксовано 72 об’єднання.

Правозахисні інституції можна класифікувати за напрямами 
їх діяльності, за організаційним складом, за поширеними форма-
ми правозахисту та іншими показниками. Так, група іноземних 
дослідників, досліджуючи різноманітність правозахисних інсти-
туцій, виділила одноособові організації та багаточленні; такі, 
чия основна мета — консультувати уряд з питань правозахисної 
політики та такі, що працюють зі скаргами окремих громадян; 
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організації, які займаються всіма правами людини, включаючи 
економічні, соціальні та культурні права та об’єднання, що ро-
блять наголос на якій-небудь конкретній проблемі, наприклад, 
дискримінації [353, с. 12].

Громадські організації юридичного спрямування покликані 
вирішувати наступні завдання: захищати права та свободи лю-
дини і громадянина; аналізувати стан з дотриманням прав лю-
дини у своїй країні, її окремих регіонах; бути «гучномовцем» 
інформації про права людини, в першу чергу, для народу та ор-
ганів влади, чим створювати умови для становлення цінностей і 
розвитку настанов, що сприяють повазі і усвідомленню прав лю-
дини [354; 348].

Правозахисна діяльність громадських організацій може здій-
снюватись щодо усіх прав і свобод, задоволення різноманітних 
суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, еко-
логічних, та інших інтересів людини і громадянина, юридич-
них осіб [109]. Вірним є підхід нинішньої редакції Закону Укра-
їни «Про громадські об’єднання» щодо усунення невиправданого 
обмеження правозахисної діяльності громадських організацій 
за територіальною ознакою (лише межами населеного пункту, 
у якому вони легалізовані) чи за колом суб’єктів (лише щодо сво-
їх членів).

Комітет ООН з економічних, соціальних та культурних прав 
надав орієнтовний перелік заходів, що можуть вживатися пра-
возахисними громадськими організаціями для захисту прав лю-
дини [355]. Значне місце серед них посідають саме правозахис-
ні практики, до яких віднесено спостереження за дотриманням 
конкретних прав, подання доповідей щодо дотримання прав лю-
дини до органів державної влади та громадянського суспільства, 
а також розгляд скарг щодо порушення норм законодавства в га-
лузі економічних, соціальних і культурних прав, що визнані дер-
жавою.

Напрями правозахисної діяльності оригінально визначає І. 
Т. Темех:

• відновлювальний правозахист;
• запобіжний правозахист [347, с. 84].
Відновлювальна правозахисна діяльність виникає у разі по-

рушення певного конкретного права людини і громадянина у різ-
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них суспільних відносинах і здійснюється шляхом вчинення 
дій, спрямованих на реальне відновлення порушеного права та 
на усунення негативних наслідків цього порушення. Запобіж-
на ж правозахисна діяльність може виникати як наслідок віднов-
лювальної правозахисної діяльності з метою недопущення усуне-
них порушень в подальшому, а також у разі прийняття правової 
норми, яка в майбутньому може спричинити порушення права 
конкретної особи чи групи осіб, і здійснюється шляхом дослі-
дження та аналізу законодавства (чи окремих нормативних ак-
тів) і внесення пропозицій щодо його вдосконалення [347, с. 84].

На наш погляд, запобіжна діяльність з прав людини у зазна-
ченого дослідника дещо розпливчасто характеризує правозахисні 
організації, оскільки може передбачати різноманітні форми ро-
боти, притаманні недержавним організаціям юридичного спря-
мування (правопросвітнім, науково-аналітичним тощо).

Критерієм розмежування напрямів і форм роботи правозахис-
них організацій та інших громадських організацій юридичного 
спрямування можна вважати положення Закону України “Про 
безоплатну правову допомогу” [356]. Слід відмітити, що з наве-
дених форм правозахисної діяльності у ньому відмічені: надання 
правової інформації;  надання консультацій і роз’яснень з право-
вих питань;  складення заяв, скарг та інших документів правово-
го характеру;  складення документів процесуального характеру; 
захист від обвинувачення;  здійснення представництва інтересів 
осіб в судах, інших державних органах, органах місцевого само-
врядування, перед іншими особами. Разом з тим, нинішня редак-
ція зазначеного закону не повною мірою розкриває правозахис-
ну діяльність недержавних інституцій, а, відповідно, заслуговує 
розширення їх статусу як суб’єктів надання безоплатної правової 
допомоги.

Робота правозахисних організацій може бути диференційова-
на за формами вираження у такі групи:

• професійна допомога із захисту прав, тобто юридичні по-
слуги;

• адвокація — діяльність, спрямована на лобіювання, про-
сування та захист прав певних соціальних груп [357, с. 6].

Проведене дослідження щодо діяльності правозахисних гро-
мадських організацій шляхом опрацювання їх статутів та ви-
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вчення звітів про діяльність, які оприлюднені в мережі Інтернет, 
вивчення праць дослідників [348; 354; 358, с. 14], а також опиту-
вання їх представників дозволило узагальнити широкий перелік 
напрямів недержавної діяльності щодо захисту прав людини:

1. Підготовка консультацій та роз’яснень як індивідуалізова-
ного характеру, так і системних, що стосуються повторюваних 
порушень прав людини та мають суспільне значення; написання 
позовних заяв, скарг, пропозицій, звернень; представництво ін-
тересів громадян в судових, правоохоронних та перед іншими ор-
ганами публічної влади.

Юридичне консультування та безпосередній захист прав лю-
дини є ключовим напрямом діяльності правозахисних організа-
цій. Чимало з них напрацювали у цьому напрямі широку прак-
тику та конкурують із забезпеченою державою безоплатною 
правовою допомогою.

Так, наприклад, під час апробації центрів надання безоплат-
ної правової допомоги, що формувалися за зразком громадських 
приймалень недержавних організацій, було встановлено:

• за 2010–2011 роки центр правової інформації та консуль-
тацій у Херсоні надав близько 1500 правових консультацій;

• за 2008–2011 роки у Хмельницькому центрі право-
вої інформації та консультацій безкоштовну правову допомогу 
отримали понад 7000 громадян, а юристи центру надали понад 
5000 юридичних консультацій і підготували близько 2000 позо-
вних заяв [359].

В той же час мережею з п’ятидесяти юридичних клінік, які 
входять до Асоціації юридичних клінік України, щорічно нада-
ється понад 6000 юридичних консультацій [360].

У окремих напрямах правозахисту, які вимагають додаткових 
спеціалізованих знань в Україні, також діють недержавні право-
захисні організації. Так, у справі захисту прав пацієнтів відзна-
чились такі інституції [361, с. 29]: Всеукраїнська фундація ме-
дичного права та біоетики, Всеукраїнська рада захисту прав та 
безпеки пацієнтів, Київський правозахисний альянс та ін.

Типові підходи недержавних правозахисників до організації 
юридичного консультування наведемо на прикладі громадської 
організації “Альянс правозахисників “Верховенство права” [346, 
с. 42]: інформування заявників про їх права і наявні можливості 
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їхнього правового захисту, сприяння їм в доступі до цих засобів, 
направлення заяви від імені заявника або від свого імені компе-
тентним органам для вирішення питання.

2. Громадські розслідування фактів порушень прав людини.
Термін “громадські розслідування”, незважаючи на досить 

широке його використання, ще не має нормативного закріплення 
та сталої методології в Україні. Сьогодні він зустрічається лише 
у статутних документах ряду недержавних організацій (напри-
клад, Харківська правозахисна група [362], Всеукраїнська асо-
ціація громадських організацій «Українська Гельсінська спілка 
з прав людини» [363], громадська організація «Правозахисна ор-
ганізація «Права людини» [364], громадська організація «Право-
захисне агентство незалежних розслідувань, акцій та експертиз 
«Академія К. Д.Б.» [365]).

О. А. Мартиненко доречно розмежовує громадське розслі-
дування з такими формами науково-експертної діяльності як 
громадський моніторинг і громадська експертиза [366, с. 6]. Ін-
струментарій громадської експертизи більш тотожний науковій 
роботі, тоді як інструментарій громадського розслідування поді-
бний до провадження із вивчення обставин юрисдикційної спра-
ви. Розслідування як правозахисна форма завжди стосується 
конкретного порушення прав людини, полягає у спеціалізовано-
му вивченні обставин справи, направленні і вивченні результатів 
інформаційних запитів. На противагу цьому громадська експер-
тиза стосується будь-якого юридичного питання, проводиться 
менш індивідуалізовано, може проводитись не у зв’язку з пору-
шенням, а з метою вдосконалення існуючої практики.

Незважаючи на відсутність спеціалізованих нормативних ак-
тів з цього питання, правові основи для проведення громадських 
розслідувань в Україні можна виділити у Конституції України, 
Законах України «Про інформацію» та «Про доступ до публіч-
ної інформації». Разом з тим, для якісного забезпечення громад-
ських розслідувань у випадках порушень прав людини з метою 
забезпечення конституційного принципу прозорості і відкритості 
влади, якісного забезпечення громадських розслідувань доцільно 
на законодавчому рівні забезпечити:

• підстави проведення громадських розслідувань фактів 
можливох порушень прав людини;
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• вимоги до суб’єктів громадських розслідувань;
• процедури, а також права і обов’язки суб’єктів громад-

ських розслідувань;
• форми рішень за результатами громадських розслідувань 

та процедури їх реалізації у діяльність державних органів та ін-
ших організацій;

• гарантії незалежності та захисту учасників громадських 
інституцій, які забезпечують проведення громадських розсліду-
вань.

Деякі розробки [367, с. 23–29; 368; 369] пропонують деталіза-
цію цих засад проведення громадських розслідувань.

3. Участь і контрольна діяльність недержавних організацій 
в громадських радах при органах публічної влади.

На наш погляд, важливим інструментом правозахисної роботи 
громадських організацій в Україні є громадські ради при органах 
публічної влади. Вони є постійно діючими колегіальними вибор-
ними консультативно-дорадчими органами, утвореними для за-
безпечення участі громадян в управлінні державними справами, 
здійснення громадського контролю за діяльністю влади, налаго-
дження ефективної взаємодії зазначених органів із громадськіс-
тю, врахування громадської думки під час формування та реалі-
зації державної політики [220].

Так, широке коло правозахисних громадських організацій де-
легують своїх представників до громадських рад при органах ви-
конавчої влади (наприклад, при обласних управліннях внутріш-
ніх справ України) [370; 371; 372], якісно складається останніми 
роками співпраця юридичних клінік та їх національної асоціації 
з органами юстиції [373; 374; 375].

При вірній організації діяльності громадські ради не лише ви-
конують консультативно-дорадчу функцію, але й покликані за-
безпечувати громадський контроль за діяльністю органів публіч-
ної влади у певних сферах.

Для цього громадські ради у співпраці з органами влади, при 
яких вони діють, можуть організовувати розгляд скарг громадян, 
контрольні заходи, що спрямовані як на перевірку відомостей, 
зазначених у зверненні, так і такі, що стосуються прогнозування 
типових напрямів потенційних порушень прав людини у діяль-
ності того чи іншого органу.
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На цьому рівні можливо виділити практику діяльності мо-
більних груп з громадського моніторингу органів внутрішніх 
справ [376; 377], функціонування спостережних комісій за діяль-
ністю пенітенціарної системи [378; 379], тобто передусім контр-
оль за діяльністю органів, що мають повноваження щодо обме-
ження особистої свободи.

Основними шляхами удосконалення правозахисної діяльності 
громадських рад вбачаємо обмін досвідом і поширення кращих 
практик моніторингу дотримання прав людини та реагування 
на їх порушення, знаходження спільної мови із керівництвом ор-
ганів публічної влади щодо реагування на виявлені порушення 
у діяльності підпорядкованих ним органів.

4. Підтримка інформаційних мереж, які функціонують для 
захисту прав людини, публікація висновків у медійних ресурсах.

У напрямі функціонування інформаційних мереж правоза-
хисного спрямування можливо виділити інформаційний портал 
«Права людини в Україні» (забезпечується Харківською правоза-
хисною групою) [380], портал правозахисних коаліцій «Правова 
країна» [381], он-лайн форуми конкретних правозахисних мереж 
та організацій.

Разом з тим, порівнюючи різні інформаційні ресурси право-
захисного спрямування можливо помітити різницю між тими 
інституціями, що розміщують приклади вирішених справ право-
захисного спрямування [382], методику та конкретні поради їх 
вирішення [383] та такими, які публікують лише елементи звіт-
ної інформації [381; 384]. Такі факти неперевірювані, а отже, 
не свідчать про активну правозахисну діяльність. Прикладом 
методологічно виваженого підходу до діяльності інформаційного 
ресурсу з прав людини є сторінка в соціальній мережі Юридич-
ної клініки Національної академії внутрішніх справ [385]. На ній 
широко розміщені надані юридичні консультації, функціонує 
механізм направлення і розгляду запитів про правову допомогу, 
у відкритому доступі знаходяться джерела організації щодо здій-
снення правозахисної діяльності.

5. Організація різноманітних публічних кампаній і акцій із 
метою утвердження прав людини, висвітлення осуду організаці-
ям та посадовим особам, які порушують права людини, зокрема, 
проведення масових заходів протесту.
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Органи публічної влади, усвідомлюючи потребу діяти прозоро 
та у співпраці з громадськістю, не завжди вміють вірно оцінити 
реальні прагнення представників недержавних організацій. На-
впаки, при небажанні їх діяти публічно, існує ризик викривлен-
ня громадської думки та оцінки слухань, експертиз тощо через 
штучну співпрацю з неавторитетними, а подекуди і керованими 
«громадськими активістами». Публічні кампанії також допома-
гають у взаємодії недержавних організацій, сприяють вивчен-
ню ними ефективних практик правозахисту, переймаючи досвід 
один-одного.

Тому, для потужного висловлення позиції громадського руху, 
з метою посилення резонансу та сприяння захисту прав лю-
дини від порушень чимало громадських організацій в Україні 
застосовують практику проведення широкого обговорення та ви-
світлення важливих питань та подій.

Характеризуючи ефективні приклади таких заходів наведе-
мо Всеукраїнську моніторингову кампанію виконання Закону 
України «Про доступ до публічної інформації» органами місцевої 
влади та самоврядування «Знати, щоб діяти!», що реалізовуєть-
ся Центром політичних студій та аналітики у співпраці з Парт-
нерством громадських організацій «Новий Громадянин» [386]; 
Всеукраїнську кампанію щорічного вимірювання Індексу пу-
блічності органів місцевого самоврядування, організованою гро-
мадянською мережею недержавних організацій «ОПОРА» [387]; 
кампанії Харківської правозахисної групи «Будяк року» (щодо 
визначення посадових осіб органів публічної влади, які сис-
тематично порушують права людини) [388] та «Проти кату-
вань» (щодо висвітлення конкретних випадків тортур у право-
охоронних органах) [389].

В якості перестороги якісному використанню цієї форми пра-
возахисної діяльності слід відмітити також тонку межу між за-
ходами, спрямованими на захист прав людини і політично за-
барвленими акціями. З одного боку, дві різноспрямовані групи 
інституцій черпають ідеї та форми роботи одна у другої, з іншо-
го — потужні правозахисні акції намагаються відсторонюватись 
від політичних сил та цілей. Прикладом таких не заангажованих 
політично комплексного заходу громадського сектору можна на-
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звати ініційовані рядом громадських інституцій (передусім тих, 
які опікуються правами жінок) кампанії «16 днів проти гендер-
ного насильства» [390, с. 221–222] або організований за ініціати-
вою Координаційної ради молодих юристів при Міністерстві юс-
тиції «Всеукраїнський тиждень права» [391].

6. Звернення (від імені заявника або від свого імені) до міжна-
родних організацій як з метою широкого висвітлення ситуації з 
правами людини і громадянина, так і для захисту інтересів кон-
кретних осіб у міжнародному арбітражі.

Характеризуючи цю форму правозахисної діяльності, відміти-
мо її спрямування на захист прав людини. Звертаючись до між-
народних інституцій, правозахисні громадські організації мають 
на меті:

• забезпечити міжнародне обговорення конкретної події 
або системних фактів, що пов’язані із порушенням прав людини;

• захистити права у конкретному випадку при розгляді 
справи міжнародною юрисдикційною інституцією.

Так, Міжнародне товариство прав людини як регіональна 
громадська організація, що об’єднує 33 національних секції та 
групи та поширює свою правозахисну діяльність більше, ніж 
на 90 країн світу широко використовує обидві наведені елемен-
ти міжнародного висвітлення порушень прав людини. Широко 
співпрацюючи з Радою Європи та ООН, товариство оприлюднює 
факти порушення прав людини, виступає на захист жертв таких 
порушень, сприяє поглибленню правосвідомості громадян і ста-
новленню громадянського суспільства, публікує огляди про стан 
з правами людини в окремих країнах, розповсюджує докумен-
тацію про конкретні випадки порушення прав та свобод грома-
дян [392].

Виходячи із входження України до Ради Європи, її громад-
ські організації мають можливість захисту прав людини шляхом 
звернення до Європейського суду з прав людини.

Дослідження звітних документів українських недержавних 
організацій дозволяє виокремити такі з них, що використову-
ють звернення до міжнародних організацій у індивідуальному 
чи системному захисті прав людини [393]: Українська гельсін-
ська спілка з прав людини, Центр інформації про права людини, 
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Amnesty International в Україні, Карпатське Агентство Прав Лю-
дини «Вестед», Центр «Соціальна Дія», Громадська організація 
«Центр Громадянських Свобод», Харківська правозахисна група 
та інші.

7. Налагодження взаємодії з державними установами та орга-
нізаціями, які опікуються питаннями прав людини.

Вельми важливим для захисту прав людини є налагодження 
конструктивного діалогу та співпраці з цією метою із державни-
ми органами та інституціями. Адже реалізація та захист прав 
людини є одним із ключових завдань держави і її органи, так 
само як громадські організації, зацікавлені у такій взаємодії.

Можна відмітити співпрацю правозахисників із державними 
органами, що проявляється при розробці нормативно-правових 
основ, вивченні практики діяльності, визначення засад співпраці 
представників державної служби з громадськими активістами.

Такі приклади дозволяють стверджувати, що у співпраці дер-
жави і громадянського суспільства можливо досягти кращих ре-
зультатів, ніж в умовах конфронтації.

Характеризуючи правозахисну діяльність недержавних орга-
нізацій в Україні, можна відмітити і деякі особливі форми, що 
проявляються у окремих їх спеціалізованих видах. Зокрема, гро-
мадські організації, що працюють у тематиці гендерної рівності 
для протидії насильству в сім’ї практикують поширення соціаль-
ної реклами, функціонування телефонних “гарячих ліній” для 
надання юридичної та іншої допомоги [390, с. 220–221]. У орга-
нізаціях, що захищають права учасників відносин з надання ме-
дичних послуг використовується така особлива послуга, як іні-
ціювання незалежної експертизи з метою визначення медичних 
помилок [394].

Отже, надавши характеристику правозахисній діяльнос-
ті недержавних інституцій в Україні, можливо перейти до висно-
вків.

1. Правозахисною організацією є така громадська організація, 
у якій забезпечення прав людини складає зміст та спрямованість 
діяльності.

Правозахисні організації не є єдиними представниками недер-
жавного сектору юридичного спрямування. Сутність їх діяльнос-
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ті за організаційними й правовими основами, напрямами та фор-
мами відрізняється від інших видів, таких як правопросвітні та 
науково-аналітичні.

Правозахисні громадські організації не повинні займатися 
безпосередньою політичною діяльністю, тобто необхідно розмеж-
увати на законодавчому рівні політичну і правозахисну діяль-
ність недержавних організацій як різну за спрямованістю та ор-
ганізаційними гарантіями.

2. Правозахисні інституції можна класифікувати за напря-
мами їх діяльності, за організаційним складом, за поширени-
ми формами правозахисту та іншими показниками. Так, група 
іноземних дослідників, досліджуючи різноманітність правоза-
хисних інституцій, виділила одноособові організації та багато-
членні; такі, чия основна мета — консультувати уряд з питань 
правозахисної політики та такі, що працюють зі скаргами окре-
мих громадян; організації, які займаються всіма правами лю-
дини, включаючи економічні, соціальні та культурні права та 
об’єднання, що роблять наголос на якій-небудь конкретній про-
блемі, наприклад, дискримінації.

3. Значним показником якості правозахисної діяльнос-
ті недержавних інституцій є формування їх роботи, що базується 
на різних факторах організації та управління. Ефективно працю-
ючі недержавні правозахисні організації [395, с. 15–17; 396, с. 4; 
390, с. 219; 346, с. 44]:

1) мають суспільне визнання, тобто користуються заслуженим 
авторитетом як серед інституцій громадянського суспільства, так 
і серед органів публічної влади;

2) доступні для звернення та відкриті до співпраці. Цей кри-
терій заснований на інформуванні про свої послуги серед по-
тенційних їх одержувачів, зручному розташуванні приймальні 
та достатності організації прийому відвідувачів, готовності для 
співпраці та адекватної критики;

3) забезпечують професіоналізм персоналу. Цей критерій за-
снований на якісній системі підбору та підготовки персоналу, 
адже моральний і професійний рівень членів, керівництва та за-
лучених волонтерів має принципове значення для забезпечення 
їхньої ефективної роботи. Відповідальними за здійснення і ке-
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рівництво діяльністю в правозахисній громадській організації 
мають бути особи з юридичною освітою, які змогли б на профе-
сійному рівні тлумачити норми законодавства та висловлювати 
пропозиції щодо їх зміни [346, с. 42; 347, с. 84];

4) поєднують широке коло надання послуг без обмежень 
у яких-небудь сферах із наявністю спеціалізацій, тобто галузей, 
у яких правозахист надається найбільш якісно;

5) поєднують правозахист із моніторингом діяльності органів 
влади, зокрема щодо виконання їхніх рекомендацій у конкрет-
них справах;

6) використовують різні форми правозахисту для справ сис-
темного значення, тобто мають можливість та механізм прове-
дення публічних кампаній, громадського розслідування тощо;

7) мають достатнє фінансове та матеріальне забезпечення. 
Критерієм достатності є порівняння напрямів роботи громадської 
організації та потреб їх забезпечення;

8) ефективно співпрацюють як всередині країни, так і за її 
межами; як з громадськими інституціями, так і з державними 
органами.

4. У роботі із розгляду порушень прав людини і їх захисту 
якість роботи недержавних організацій полягає у:

• можливості приймати скарги на органи державної влади, 
організації приватного права та фізичних осіб, в тому числі від 
осіб, які не є безпосередніми жертвами порушень прав людини;

• можливості вступати у справу за власною ініціативою при 
відсутності скарги;

• поєднанні своєчасності вирішення справ у розумний тер-
мін, встановлений законодавством та локальними актами управ-
ління з можливістю продовження часу дослідження серйозних 
системних випадків порушень прав людини;

• можливості залучення сторонніх експертів, адже при про-
веденні конкретних розслідувань може знадобитися допомога до-
свідчених професіоналів, що володіють спеціальними знаннями 
в окремих галузях.

5. З приводу поєднання напрямів та форм правозахисної ді-
яльності громадських організацій як елемента їхньої якості ді-
яльності слід погодитись із Є. О. Захаровим, який зазначає [354], 
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що займаючись тільки захистом громадян, правозахисні органі-
зації не можуть бути ефективними. Правове виховання і виклад 
прав людини, знання своїх прав, національних і міжнародних 
механізмів їхнього захисту необхідні для успішного відстоюван-
ня прав і утвердження правової свідомості. Аналіз стану дотри-
мання прав людини передбачає аналіз законодавства, судової й 
адміністративної практики, їхньої відповідності нормам міжна-
родного права, спостереження за законодавчим процесом, ініці-
ювання необхідних змін у законодавстві і правозастосовній прак-
тиці.

Дослідження, проведене нами з цього приводу, показує: незва-
жаючи на загальну вірність тези про взаємопов’язаність зазна-
чених напрямів діяльності громадських організацій юридичного 
спрямування, практично кожна з організацій має пріоритетний 
напрям, до якого схиляється більшою мірою, для реалізації яко-
го підбирає кваліфікований персонал та волонтерів. Тому вірним 
при характеристиці громадських організацій юридичного спря-
мування буде виходити не з цих напрямів діяльності, а з кон-
кретних форм роботи правозахисників.

6. Недержавним інституціям, які не можуть охопити різні 
напрями діяльності, доцільно об’єднуватись, утворюючи різ-
номанітні правозахисні коаліції. Ознакою ефективності пра-
возахисної громадської організації є не тільки вміння надати 
юридичну допомогу або провести пропагандистську кампанію 
на підтримку рівноправ’я, а у першу чергу — забезпечити сис-
темні зміни, які у подальшому призведуть до викорінення нега-
тивної практики. Такого результату можна досягти тільки за-
вдяки співпраці з державними структурами та міжнародними 
структурами та запрошенню представників недержавних орга-
нізацій до членства у дорадчих урядових органах, наприклад, 
координаційних радах, спеціалізованих групах тощо. Участь 
у міжнародних заходах — це також важливий показник успіш-
ності організації, адже міжнародне визнання та довіра свідчить 
про життєздатність та активність організації [390, с. 220]. При-
кладом консолідованих акцій правозахисних організацій може 
бути, наприклад, щорічна акція “16 днів проти насильства”, 
в рамках якої відбуваються гарячі лінії та інші форми надання 
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безоплатної юридичної допомоги, прес-конференції, семінари, 
вуличні вистави, роздача інформаційних матеріалів тощо. При-
кладом консолідації організацій, діяльність яких спрямована 
на довготривалу перспективу, є, наприклад, правозахисна коа-
ліція «Правова країна», всеукраїнські мережі юридичних клі-
нік, мережі організацій, які надають допомогу потерпілим від 
торгівлі людьми та ін.

7. Заслуговують інтерес пропозиції щодо законодавчого закрі-
плення конкретних прав недержавних організацій у здійсненні 
правозахисної діяльності, що пропонуються різними дослідника-
ми. Частина з них уже знайшла відображення у спеціалізованих 
нормативно-правових актах, таких як Закони України «Про гро-
мадські об’єднання «, «Про благодійну діяльність та благодійні 
організації», «Про доступ до публічної інформації» та ін. Опра-
цювання праць зазначених дослідників, підкріплене проведеним 
нами анкетним опитуванням дозволило нам запропонувати такі 
конкретні потреби нормативного урегулювання правозахисної 
практики недержавних організацій:

• надання доступу до документації, що зберігається дер-
жавними органами й архівами, яка необхідна для належного роз-
гляду справи (з можливістю знімати з них копії);

• право одержувати письмові або усні роз’яснення від пред-
ставників державних органів чи інших інституцій щодо справи, 
що знаходиться у провадженні громадської організації;

• право досліджувати обставини порушення прав лю-
дини безпосередньо у місцях, де вони вчинені, включаючи місця 
обмеження особистої свободи (пенітенціарні установи, місця по-
переднього затримання тощо);

• забезпечення перевірок діяльності громадських органі-
зацій допускається лише на підставі заяви про її протиправні дії 
із передбаченням юридичної відповідальності за незаконне втру-
чання у діяльність громадських організацій.
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3.2. Організаційно-правові аспекти діяльності 
науково-експертних недержавних організацій 

юридичного спрямування 

Суспільство і державу змінює наука. Результати наукових до-
сліджень дають оцінку діючим суспільним та природничим про-
цесам, визначають шляхи їх модернізації. Наукова діяльність 
характеризується сталістю методології та, як правило, у постра-
дянських суспільствах монополізована державою. З іншого боку, 
взаємодія правової держави і громадянського суспільства перед-
бачає активну співпрацю діячів державного і недержавного сек-
торів, зокрема, у пошуку шляхів розвитку цих елементів.

Розглядаючи напрями і форми роботи різноманітних непід-
приємницьких громадських організацій юридичного спрямуван-
ня можна виділити їх діяльність у галузі наукової експертизи. 
Це досить важливий та особливий напрям діяльності, виходячи 
із сутності недержавних організацій. Адже ключовий напрям 
роботи громадських інституцій — правозахист, який спрямо-
ваний на обмеження держави, усунення порушень у роботі її 
органів. Правозахист недержавних організацій здійснюється 
у конфронтації з державою, інколи в умовах протидії. Навпаки, 
науково-експертна діяльність громадського сектору, спрямована 
на пошук шляхів розвитку суспільства і держави, здійснюється 
на засадах взаємного інтересу, обміну дослідницьким інструмен-
тарієм, адже державна наука переслідує аналогічні цілі. Тобто, 
через науково-експертну діяльність громадські організації взає-
модіють із державними інститутами, що дозволяє визначити цей 
напрям роботи як актуальний та такий, що відповідає темі дослі-
дження.

Разом з тим, науково-експертна діяльність громадського сек-
тору не зливається із загальним розумінням наукової роботи, як 
її бачать представники державних дослідницьких організацій. 
Вона має ряд притаманних рис, що вирізняють її від традицій-
ного розуміння державних наукових досліджень. Так, відмітимо 
наше розуміння переваг та недоліків результатів наукових дослі-
джень представників громадського сектору у порівнянні із дер-
жавною наукою.
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Недоліками недержавних досліджень та аналітики є:
• нефаховість (незначна кількість недержавних організа-

цій, що займаються дослідженнями, мають у своєму складі осіб, 
що якісно володіють науковим інструментарієм та методикою);

• несистемність (випливає із попереднього недоліку і поля-
гає у частковому, вибірковому характері досліджень недержав-
ного сектору, особливо проведених окремими недержавними ор-
ганізаціями);

• подекуди спрямування на конфронтацію із державним ба-
ченням вирішення проблеми (виходячи із природи недержавних 
організацій, їх учасники можуть розглядати державні ініціативи 
критично, не сприймати їх конструктивності. Таке бачення інко-
ли насаджується у працях, що покликані сприяти кваліфікова-
ності дослідників недержавного сектору (див. напр. [397, с. 50]).

Все ж, на наш погляд, наведені деякі недоліки наукової аналі-
тики недержавних організацій та їх активістів не є критичними, 
вони долаються та компенсуються численними перевагами:

• незаангажованість (дослідження громадських організа-
цій, на відміну від замовлених державою, є завжди поглядом зі 
сторони, критичним аналізом пропозицій традиційних дослідни-
ків, обмежених усталеними поглядами і вироблених роками кри-
теріями);

• незатратність (державне замовлення наукових розробок 
вимагає виділення коштів на їх проведення, тоді як аналогічні 
розвідки недержавного сектору здійснюються здебільшого за їх 
ініціативою, не потребують окремого фінансування і, відтак, ви-
гідні для держави);

• альтернативність (вироблені пропозиції за результатами 
наукових розробок недержавних організацій часто пропонують 
нові незвичні рішення, які можуть бути ефективними саме у сен-
сі альтернативності традиційним державним рішенням);

• пошук простих незатратних рішень (працюючи із малими 
бюджетами, представники недержавного сектору як правило на-
цілені на пошук рішень, які очевидні та прості. Звісно, це не є од-
нозначно вірним шляхом вирішення складних проблем суспіль-
ного розвитку, але держава може цих рішень не помічати через 
їх простоту та нестандартність).
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Вивчення діяльності громадських організацій правового 
спрямування дозволило визначити основні напрями їх науко-
во-експертної роботи. Передусім, такими напрямами, які вже 
стали традиційними у діяльності українських інституцій, є мо-
ніторинг та експертиза реалізації будь-яких складових держав-
ної політики.

У загальному вигляді моніторингом (від англ. monitoring — 
контролювання) є нагляд за якими-небудь процесами або ста-
ном чого-небудь [398]; методика й система спостережень за ста-
ном (становищем, майном) певного визначеного об’єкта або 
процесу, що дає можливість спостерігати їх у розвитку, оціню-
вати, оперативно виявляти результати впливу різних зовнішніх 
факторів. Результати моніторингу дають можливість вносити 
корективи щодо управління цим явищем, об’єктом або проце-
сом [59].

Моніторинг у діяльності державних наукових інституцій, 
як свідчить аналіз тлумачних словників, часто стосується тех-
нічних чи природних явищ та процесів. Особливістю ж громад-
ського моніторингу є його соціальне спрямування: він стосується 
насамперед аналізу роботи органів державної влади і місцевого 
самоврядування, фокусується на системному й комплексному 
дослідженні їх діяльності у сфері підготовки і прийняття рішень 
та контролю за їх виконанням. Метою громадського моніторингу 
є підвищення підзвітності, прозорості діяльності органів влади 
та просування реформ в інтересах суспільства через виявлення 
слабких місць та внесення змін в існуючі практики та процедури 
прийняття й виконання управлінських рішень.

Громадський моніторинг здійснюється шляхом [397]:
• збору та накопичення інформації щодо думки громадськості 

про діяльність влади в обраній сфері;
• аналізу та інтерпретації зібраної інформації відповідно 

до мети і завдань моніторингу;
• підготовки та представлення рекомендацій щодо вдоскона-

лення існуючих практик в обраних сферах;
• відстеження процесу внесення змін у політику та наслідків 

впровадження змін для громадськості [397, с. 47–48].
Вивчення практики здійснення громадського моніторингу 

у діяльності непідприємницьких громадських організацій юри-
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дичного спрямування дозволило нам визначити його типові фор-
ми і методи:

1. Аналіз нормативно-правової бази, яка регламентує відно-
сини у сфері, що вивчається.

2. Проведення соціологічних опитувань, а також експертних 
опитувань з цільовими аудиторіями.

3. Проведення контент-аналізу друкованих ЗМІ та мережі Ін-
тернет.

4. Інші методи (подання інформаційних запитів та звернень 
до органів державної влади та місцевого самоврядування; зо-
внішнє спостереження за роботою депутатів місцевих рад, а та-
кож інших колегіальних органів під час вирішення питань; ана-
ліз наявних сайтів органів публічної влади тощо).

Для реалізації методу аналізу законодавства у досліджува-
ній сфері використовуються електронні бази даних нормативно-
правових актів; інформація, яка розміщена на офіційних сайтах 
органів публічної влади; офіційні статистичні дані; копії доку-
ментів, отриманих від органів виконавчої влади, місцевого само-
врядування, інших державних та недержавних організацій. Як 
результат, формується системне уявлення про правові та органі-
заційні основи реалізації досліджуваної сфери, виявляються про-
галини та нераціональні місця у регламентації відносин, ство-
рюється підґрунтя для наступних форм і методів моніторингу й 
оцінки.

Серед досліджених нами прикладів аналізу нормативно-пра-
вової бази можна навести досвід групи недержавних організа-
цій (громадської організації «Лабораторія малого бізнесу» (Київ-
ська обл.), громадської організації «Центр розвитку громади» та 
ряду обласних фондів підтримки підприємництва) щодо наслід-
ків впровадження податкової реформи 2010–2011 років у трьох 
областях України — Київській, Полтавській та Івано-Франків-
ській [399, с. 7].

Також серед актуальних моніторингових практик недержав-
ного сектору можна виділити комплексний аналіз норматив-
но-правової бази для виділення земель під забудову у населе-
них пунктах з чотирьох регіонів України, який був проведений 
у 2008 році коаліцією п’яти громадських організацій Дніпропе-
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тровської, Луганської, Хмельницької та Черкаської областей 
за підтримки Проекту «Гідна Україна» [400, с. 17].

Іншим прикладом моніторингу нормативно-правової бази, 
до якого залучався автор цього дослідження, є відпрацювання 
нормативно-правових основ для впровадження до навчально-
го процесу у вищих навчальних закладах юридичної клінічної 
освіти. Для реалізації цього завдання, у 2006–2007 роках була 
утворена міжвідомча робоча група у складі представників Мініс-
терства освіти і науки України, Міністерства юстиції України, 
міжнародного фонду «Відродження» та Асоціації юридичних 
клінік України [401; 402].

Для вивчення будь-яких аспектів функціонування органів пу-
блічної влади або ж відпрацювання інших сторін суспільних від-
носин недержавні організації використовують метод опитувань. 
Опитування за напрямами можуть стосуватися як існуючого ста-
ну життєдіяльності, так і бути спрямовані на вивчення позицій 
респондентів щодо можливих перспективних шляхів розвитку 
того чи іншого питання. За респондентами опитування недержав-
них організацій практикуються з особами різного обсягу компе-
тентності: від пересічних представників територіальної громади 
до осіб, що володіють експертними знаннями у досліджуваній 
сфері.

Наведемо приклади:
1) опитування існуючого стану (у 2010 році групою громад-

ських організацій за методичної підтримки ОБСЄ було прове-
дене опитування існуючого стану фінансування недержавних ін-
ституцій з боку держави [403, с. 5]);

2) опитування перспектив розвитку (з червня 2011 року до січ-
ня 2012 року громадськими організаціями «Європейська дослід-
ницька асоціація», «Демократичні ініціативи молоді» та «Аліса» 
було проведене дослідження стану інклюзивної освіти та пер-
спективи її розвитку в Україні [404, с. 4]);

3) опитування пересічних громадян (групою дослідників дні-
пропетровського регіону напередодні ЄВРО-2012 проводилося 
опитування жителів щодо можливих шляхів розвитку спортив-
ної інфраструктури регіону з нагоди проведення цієї події [405, 
с. 186]);
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4) опитування експертів (у межах цього дослідження 
у 2005 році було проведене експертне опитування керівників 
юридичних клінік України та Російської федерації з метою до-
слідження організаційних та управлінських основ їх діяльнос-
ті [406, с. 163]).

Проведення контент-аналізу засобів масової інформації та 
мережі Інтернет здійснюються з метою вивчення повноти та пе-
ріодичності розміщення інформації, щодо якої проводиться мо-
ніторинг. Цей метод дозволяє оцінити актуальність проблеми, її 
оцінку з боку представників влади та суспільства, виявити мож-
ливі шляхи її вирішення. Так, у 2011 році групою громадських 
організацій під методичним керівництвом громадської органі-
зації «Лабораторія малого бізнесу» (м. Славутич Київської обл.) 
проводився контент-аналіз впровадження податкової реформи 
на місцевому рівні [407, с. 6]. Іншим прикладом є проект дослі-
дження публікацій у засобах масової інформації «Права жінок 
та дітей в Україні — комунікаційний компонент: щоденний мо-
ніторинг», який здійснювався в Україні у 2010 році та вміщу-
вав увесь спектр публікацій щодо питання прав жінок та дітей 
в українських друкованих та електронних ЗМІ [408].

Вивчення статутів та інших джерел щодо діяльності недер-
жавних організацій в Україні дозволяє відзначити моніторинг 
як напрям діяльності у таких інституціях як громадська органі-
зація «Харківська правозахисна група» (всеукраїнський масш-
таб) [409], громадянська мережа «ОПОРА» (всеукраїнський 
масштаб) [410], громадська організація «М’АРТ» (Чернігівська 
обл.) [411], громадська організація «Центр «Моніторинг» (Київ 
та Київська обл.) [412], громадська організація «Центр «Соціаль-
ний моніторинг» (Черкаська обл.) [413], громадська організація 
«Східноукраїнський центр громадських ініціатив» (Луганська 
обл.) [414] та інші. Зокрема лише на спеціалізованому інтернет-
сайті «Громадський простір», який дозволяє узагальнено дослі-
дити діяльність недержавних організацій в Україні за напряма-
ми діяльності, інформаційно-аналітична діяльність (моніторинг) 
відмічений у 110 організацій [415].

Результати громадського моніторингу є основою для вне-
сення змін до роботи органів державної влади і місцевого само-
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врядування, у тому числі в процесі стратегічного планування 
та визначення пріоритетних напрямів їх функціонування. Тому 
результати громадського моніторингу завжди доносяться до гро-
мадськості в цілому та тих груп, які можуть вплинути на вирі-
шення існуючих проблем.

Разом з тим, внаслідок недоопрацьованості процедур та недо-
статнього фахового рівня представників громадськості, які прово-
дять моніторингові дослідження, сьогодні процедури моніторингу 
часто носять формальний характер, їх результати недостатньо об-
говорюються у суспільстві, органи публічної влади не відчувають 
відповідальності перед громадою за бездіяльність у вирішенні ак-
туальних проблем і, як підсумок, думка громадськості не може 
бути повноцінно врахована у стратегічних планах суспільного й 
державного розвитку.

Характеризуючи практику громадського моніторингу за ді-
яльністю органів публічної влади слід відмітити, що, як і взагалі 
наукова діяльність громадських інституцій, їх моніторингові до-
слідження мають ряд сталих недоліків. Погодимось із авторами, 
які називають такі фактори, що висвітлюють проблеми неналеж-
ного громадського моніторингу:

• механізми функціонування громадських моніторингових 
структур у більшості випадків не визначені, а процедури моніто-
рингу нормативно не закріплені;

• представники громадських організацій, на яких покладе-
ні функції координації процесу моніторингу стратегії, не володі-
ють механізмами проведення моніторингу та часто не мають на-
вичок ефективної комунікації з громадою;

• представники місцевої громадськості не поінформовані 
про механізми та методи їх особистої участі у моніторингу діяль-
ності органів влади при вирішенні актуальних питань загально-
державного, регіонального чи місцевого розвитку [400, с. 21, 23; 
407, с. 23–24; 416, с. 4–5].

Тому, характеризуючи громадський моніторинг як напрям ді-
яльності науково-експертних громадських організацій юридич-
ного спрямування можна навести декілька ключових рекоменда-
цій щодо його організації та проведення [417]:
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1. Важливий процес вибору точки відбору даних. Можна 
контролювати лише щось заплановане, а для цього необхідно ви-
значити, що буде контролюватись і на якій стадії (коли, де) по-
чинається процес моніторингу. Відповідно, процес наскрізної 
оцінки необхідно розпочинати під час розробки або перегляду 
профільних стратегій, щоб забезпечити наявність адекватних ви-
хідних даних, які дозволять уряду встановити реалістичні та ви-
мірювані цільові показники на наступні роки.

2. Потрібен план моніторингу та оцінки. Як свідчить практич-
ний досвід іноземних країн, шанси для успіху подальшого мо-
ніторингу та оцінки політики будуть набагато більшими, якщо 
план реалізації моніторингу та оцінки включає деталізований 
розділ заходів, передбачає відповідальну особу, а також інші ор-
гани, залучені до реалізації та їхні завдання, пов’язані з моні-
торингом та оцінкою і дані, які вони мають збирати і надавати 
у звітності протягом року.

3. Оцінка впливу — це більше ніж моніторинг результатів та 
наслідків. Щоб належним чином оцінити вплив політики уря-
ду необхідно проводити це як окремий процес, краще за все до-
ручивши його проведення незалежній державній або приватній 
установі, яка володіє необхідною для цієї складної справи квалі-
фікацією (наприклад, незалежному аналітичному центру).

4. Ефективність моніторингу суттєвою мірою залежить від по-
тенціалу державної адміністрації. Як можна бачити на прикладі 
розробки останніх версій стратегій громадянського суспільства 
у декількох країнах, якість планів моніторингу, а також якість 
реалізації збільшилася зі зміцненням потенціалу відповідних 
державних адміністрацій у сфері моніторингу та оцінки [417, 
с. 95].

Іншим важливим елементом діяльності недержавних науко-
во-дослідницьких інституцій є громадська експертиза. Право-
вими основами проведення громадської експертизи як напряму 
науково-дослідницьгої діяльності недержавних інституцій є За-
кони України «Про громадські об’єднання» [109], «Про наукову 
і науково-технічну експертизу» [418], «Про інформацію» [419], 
«Про доступ до публічної інформації» [420], «Про засади запобі-
гання і протидії корупції» [421] та ін.
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Така діяльність проводилася авторитетними громадськими 
організаціями з моменту опанування їх представниками необхід-
ним інструментарієм, проте належних правових основ для дослі-
джень органів публічної влади було надано інститутам громадян-
ського суспільства з прийняттям постанови Кабінету Міністрів 
України від 5 листопада 2008 року № 976, яка затверджує Поря-
док сприяння проведенню громадської експертизи діяльності ор-
ганів виконавчої влади.

Згідно до пункту 2 цього акту громадська експертиза діяль-
ності органів виконавчої влади є складовою механізму демокра-
тичного управління державою, який передбачає проведення ін-
ститутами громадянського суспільства оцінки діяльності органів 
виконавчої влади, ефективності прийняття і виконання такими 
органами рішень, підготовку пропозицій щодо розв’язання сус-
пільно значущих проблем для їх врахування органами виконав-
чої влади у своїй роботі [222].

Сутність категорії «громадська експертиза» у науковій літера-
турі та прикладних дослідженнях розглядається як узагальню-
юче поняття до таких термінів як «аналіз», «вивчення», «дослі-
дження», «оцінка», «перевірка», та у загальному вигляді означає 
заплановане, систематизоване, експертне та об’єктивне дослі-
дження обраної сфери діяльності, яке проводиться за ініціативою 
самих громадських організацій, їх силами, у разі потреби із за-
лученням фахівців та експертів і, як правило, без використання 
державних ресурсів з метою досягнення конкретних позитивних 
змін у роботі органів влади [422, с. 20].

Як зазначають дослідники, громадська експертиза може 
бути попередньою (оцінювання проектів програм, рішень або 
актів), поточною (оцінювання поточної діяльності), ретроспек-
тивною (оцінювання минулої діяльності, досягнення результа-
тів) [423, с. 10].

Законодавство передбачає конкретні організаційні форми 
сприяння проведенню громадської експертизи та впровадженню 
її результатів у діяльність органу, щодо якого проводиться екс-
пертиза.

Орган виконавчої влади після надходження від інституту гро-
мадянського суспільства письмового запиту щодо проведення 
громадської експертизи [222]: 1)  видає у тижневий строк наказ 
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про проведення такої експертизи і заходів, пов’язаних з підго-
товкою матеріалів, зміст якого доводить до відома інституту гро-
мадянського суспільства; 2)  утворює у разі потреби робочу групу 
для підготовки матеріалів із залученням представників інститу-
ту громадянського суспільства; 3)  розміщує у тижневий строк ін-
формацію про надходження запиту на власному веб-сайті; 4)  по-
дає інституту громадянського суспільства матеріали або завірені 
в установленому порядку їх копії.

Після надходження експертних пропозицій орган влади [222]: 
1)  розміщує їх у тижневий строк на власному веб-сайті; 2)  роз-
глядає їх на найближчому засіданні керівного органу (колегія 
або керівник одноособово) за участю представників інституту 
громадянського суспільства; 3)  розробляє і затверджує за резуль-
татами розгляду експертних пропозицій заходи, спрямовані на їх 
реалізацію; 4)   подає у десятиденний строк інституту громадян-
ського суспільства, що проводив громадську експертизу, пись-
мову відповідь про результати розгляду експертних пропозицій з 
одночасним розміщенням відповідної інформації у засобах масо-
вої інформації та/або на власному веб-сайті; 5) надсилає матері-
али для розміщення на урядовому веб-сайті «Громадянське сус-
пільство і влада».

Незважаючи на те, що нормативно досить якісно урегульова-
но механізм взаємодії органів публічної влади з громадськими 
організаціями, які проводять науково-експертну діяльність, ви-
значимо основні проблемні аспекти такої діяльності.

Недоліки забезпечення громадської експертизи з боку дер-
жавних органів як правило полягають у ненаданні сприяння екс-
пертному дослідженні:

• розширене тлумачення інформації як такої, що містить 
державну або іншу таємницю (з обмеженим доступом, конфіден-
ційну, з персональними даними);

• обмежене тлумачення повноважень та напрямів своєї ді-
яльності з зазначенням цього громадській організації, що на-
правляє запит;

• вимагання надсилання громадською організацією додат-
кових, не передбачених нормативно, даних щодо різних аспектів 
її діяльності (статуту, звітів про діяльність, підтвердження ква-
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ліфікації персоналу організації, вимоги навести методику екс-
пертного дослідження тощо);

• невиправдано прискіпливе ставлення до можливості про-
ведення громадської експертизи організацією-ініціатором запи-
ту (вивчення статутних завдань громадської організації у сенсі 
предмета і мети експертизи, територіальних меж діяльності гро-
мадської організації у сенсі територіальних меж експертизи, на-
явності у експертній групі або серед засновників громадської ор-
ганізації осіб з науковими ступенями або з свідоцтвами судового 
експерта тощо);

• відмова у сприянні у проведенні громадської експертизи 
певним видам громадських інституцій (легалізованих шляхом 
повідомлення про заснування, релігійним, благодійним та іншим 
організаціям, що діють за особливими законами, а не за Законом 
України «Про громадські об’єднання»).

Так, у відповідь на запит громадської організації «Дніпропе-
тровський координаційно-експертний центр з питань регулятор-
ної політики» від Покровської районної державної адміністрації 
надійшов лист з вимогою, для прийняття позитивного рішення 
щодо експертизи, надіслати для вивчення статут громадської ор-
ганізації [424, с. 90].

Ігнорування та саботування проведенню громадської експер-
тизи з боку органів публічної влади може бути як на первинному 
етапі дослідження (створення умов для його проведення), так і 
на інших етапах (несприяння у діяльності створеної робочої гру-
пи, відсутність розгляду та нереалізація пропозицій за результа-
тами експертизи).

Недоліки та проблемні моменти співпраці щодо проведенні 
громадської експертизи, як свідчить практика та проведене нами 
опитування, можуть виникати і з вини представників недержав-
ної організації:

• вимагання постійної підтримки у проведенні експерти-
зи (громадські діячі самі ініціюють експертизу, але їх недостат-
ній експертний рівень у питаннях дослідження вимагає постій-
них консультацій, що нівелює якість експертизи);

• неорганізованість у діяльності робочої групи з проведення 
експертизи (після певного часу пожвавленого інтересу, створена 
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спільна робоча група не працює через відсутність громадських 
активістів на засіданнях групи і вже представники державного 
органу ініціюють її продовження);

• необґрунтовані запити на інформацію (не входить до та-
кої, що потрібна для експертизи; має обмежений доступ);

• низька якість пропозицій за результатами експертизи з 
позицій методики наукових досліджень.

Серед проблемних моментів проведення громадськими інсти-
туціями науково-експертної діяльності може бути також спро-
щене розуміння такої діяльності громадським інститутом або 
органами влади. Так, нормативне урегулювання громадської 
експертизи органів публічної влади не розкриває інші напрями і 
форми наукової аналітики у діяльності недержавних інституцій. 
Через це лише незначне коло представників недержавних органі-
зацій займаються, наприклад, науковими дослідженнями щодо 
розвитку механізмів організації та управління всередині громад-
ських інституцій.

Серед недоліків організаційного рівня забезпечення взаємо-
дії органів публічної влади з громадськими інституціями є нена-
лежне висвітлення результатів проведення громадських експер-
тиз. За пунктом 7 Порядку сприяння проведенню громадської 
експертизи діяльності органів виконавчої влади, орган влади 
надсилає в письмовій та електронній формі Секретаріату Кабі-
нету Міністрів України для розміщення на урядовому веб-сайті 
«Громадянське суспільство і влада» [222]. Станом на лютий 
2013 року на цьому сайті [425] розміщено результати 21 громад-
ської експертизи, що для чотирирічної всеукраїнської практики 
виглядає вельми скромно. В той же час, громадянське суспіль-
ство задекларувало ведення аналогічного реєстру [426], на якому 
у аналогічний часовий період було розміщено результати лише 
10 громадських експертиз. При цьому серед експертиз, висвітле-
них у громадському реєстрі, 3 дослідження відсутні на офіційно-
му урядовому сайті. Скоріше за все причиною цього є порушення 
законодавства про направлення результатів експертизи для ви-
світлення на офіційному урядовому сайті з боку державних орга-
нів (у зазначеному випадку — районних державних адміністра-
цій Полтавської та Вінницької областей).
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Отже, зазначене дозволяє охарактеризувати громадську екс-
пертизу діяльності органів публічної влади актуальним перспек-
тивним напрямом науково-аналітичної роботи недержавних ін-
ституцій. Українська практика показує загалом типові проблеми 
і недоліки його реалізації (недостатня взаємодія з державними 
органами, невміння і небажання державних службовців якіс-
но співпрацювати). Але, як доречно зазначає з цього приводу 
М. В. Лациба, головним суб’єктом, від якого залежить успішність 
реалізації громадської експертизи, є самі організації громадян-
ського суспільства. Саме вони мають опанувати нову техноло-
гію та на професійному рівні, збалансовано й неупереджено про-
водити громадську експертизу з усіх актуальних питань [427, 
с. 54]. Серед інших форм реагування на неналежне забезпечен-
ня громадських експертиз з боку держслужбовців, обґрунтову-
ємо необхідність передбачення юридичної відповідальності ви-
нних осіб «за необґрунтовану відмову у забезпеченні проведення 
громадської експертизи, а також інше порушення законодавства 
про взаємодію державного органу з громадськими інституціями, 
вчинене з вини посадової особи органу виконавчої влади або міс-
цевого самоврядування». На наш погляд цей склад правопору-
шення доцільно унести до Кодексу України про адміністративні 
правопорушення як нову статтю 186–8 у главі про порушення 
встановленого порядку управління. Як бачиться, протокол про 
це правопорушення може складати орган юстиції за поданням за-
інтересованих громадських організацій, а постанову у справі — 
виносити суд.

Відмітимо, що серед наукових та прикладних експертиз, які 
здійснюють громадські організації юридичного спрямування, 
ми виділяємо не лише ті, що стосуються експертизи діяльнос-
ті органів публічної влади згідно до охарактеризованого вище 
акту [222]. Науково-експертна діяльність недержавних інститу-
цій значно ширша за формами і напрямами, деякі з яких заслу-
говують на окремий розгляд у цьому підрозділі.

Передусім відзначимо нормотворчі розробки, які ініційовані 
та реалізовані громадськими інституціями. Так, за останні роки 
за ініціативою та за допомогою громадських організацій у цьому 
напрямі було:
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• розроблено та прийнято закони: Кодекс адміністративно-
го судочинства України (громадська організація «Центр політи-
ко-правових реформ») [428], «Про громадські об’єднання» (гро-
мадська організація «Центр політико-правових реформ», 
громадська організація «Громадянська мережа ОПОРА», благо-
дійна організація «Центр комерційного права» та ін. [429]), «Про 
благодійну діяльність та благодійні організації» (громадська 
організація «Український незалежний центр політичних дослі-
джень» [430]);

• розроблено законопроекти “Про систему Суспільного те-
лебачення і радіомовлення України” (громадські організації «Ін-
ститут масової інформації” та «Інститут медіа права»), «Про про-
куратуру» (громадська організація «Центр політико-правових 
реформ» [431]), «Про забезпечення екологічної та техногенної 
безпеки при видобутку газу» (група східноукраїнських організа-
цій під керівництвом експертів громадської організації «Зелений 
фронт» (м. Харків) [432]), «Про внесення змін до деяких законо-
давчих актів України (щодо визначення статусу юридичних клі-
нік як суб’єктів надання безоплатної правової допомоги)» (Асоці-
ація юридичних клінік України) [433] та ін.

Важливим складником науково-експертної діяльності громад-
ських організацій є традиційні наукові дослідження. В Україні 
чимало прикладів участі у недержавних інституціях авторитет-
них науковців, так само, як і розвиток дослідників-вихідців з 
громадського сектору. Наукові дослідження представників тре-
тього сектору мають широкий діапазон тем, проте основними се-
ред них є права людини та їх реалізація (напр. С. П. Головатий), 
взаємодія влади і громадянського суспільства (напр. наукова 
школа І. Б. Коліушка). Прикладними дослідженнями щодо мето-
дології діяльності недержавних інституцій відомий журнал «Гро-
мадянське суспільство» (головний редактор М. В. Лациба).

Дослідження змісту науково-експертної діяльності недержав-
них організацій юридичного спрямування дозволило дійти таких 
висновків.

1. Основними напрямами науково-експертної роботи укра-
їнських організацій громадського сектору є моніторинг та екс-
пертиза реалізації будь-яких складових реалізації державної 
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політики; наукові дослідження щодо прав людини і взаємодії 
інститутів публічної влади та громадянського суспільства; нор-
мотворчі розробки, які ініційовані та реалізовані громадськими 
інституціями.

2. Ключові складові науково-експертної діяльності громад-
ських організацій наступні:

• основною метою науково-експертної діяльності громад-
ських організацій юридичного спрямування є встановлення 
відповідності практики органів публічної влади або інших сус-
пільних інституцій пріоритетам громадянського суспільства, 
правової держави, інтересам територіальної громади тощо;

• така діяльність є нормальною практикою демократичного 
правового режиму;

• вона здійснюється широким колом організаційно-право-
вих форм недержавних інституцій;

• науково-експертна діяльність організацій громадянсько-
го суспільства може стосуватися як діяльності органів публічної 
влади (рішень та їх проектів, дій та бездіяльності), так і інших 
суспільно-важливих проблем;

• результати (експертні висновки) як правило адресуються 
державним органам, які уповноважені вирішувати досліджені 
питання.

3. Загальними недоліками недержавних досліджень та ана-
літики є нефаховість; несистемність; надмірне спрямування 
на конфронтацію із державним баченням вирішення пробле-
ми. Ці недоліки компенсуються численними перевагами, серед 
яких незаангажованість; незатратність проведення досліджень; 
пошук альтернативних, незатратних рішень щодо вирішення 
проблем суспільного значення.

4. Типові форми і методи громадського моніторингу у діяль-
ності непідприємницьких громадських організацій юридич-
ного спрямування такі: аналіз нормативно-правової бази у до-
сліджуваній сфері; проведення соціологічних та експертних 
опитувань; контент-аналіз друкованих ЗМІ та мережі Інтер-
нет; інші методи (подання інформаційних запитів та звернень 
до органів державної влади та місцевого самоврядування; зо-
внішнє спостереження за роботою колегіальних органів під час 
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вирішення питань; аналіз наявних сайтів органів публічної 
влади тощо). Результати громадського моніторингу є основою 
для внесення змін до роботи органів державної влади і місце-
вого самоврядування, у тому числі в процесі стратегічного пла-
нування та визначення пріоритетних напрямів їх функціону-
вання.

5. Внаслідок недоопрацьованості процедур та недостатнього 
фахового рівня представників громадськості, які проводять мо-
ніторингові дослідження, сьогодні процедури моніторингу часто 
носять формальний характер, їх результати недостатньо обгово-
рюються у суспільстві, органи публічної влади не відчувають від-
повідальності перед громадою за бездіяльність у вирішенні акту-
альних проблем.

Недоліки забезпечення громадської експертизи з боку дер-
жавних органів як правило полягають у несприянні експертно-
му дослідженню: розширене тлумачення інформації як такої, 
що містить державну або іншу таємницю; звужене тлумачення 
повноважень та напрямів діяльності; вимагання надсилання 
громадською організацією додаткових, не передбачених норма-
тивно, даних щодо різних аспектів її діяльності; невиправдано 
прискіпливе ставлення до можливості проведення громадської 
експертизи організацією-ініціатором запиту; відмова у сприянні 
у проведенні громадської експертизи певним видам громадських 
інституцій; порушення вимог щодо направлення результатів 
експертизи для висвітлення на офіційному урядовому веб-сайті 
«Громадянське суспільство і влада».

6. Для реагування на неналежне забезпечення громадських 
експертиз з боку держслужбовців, обґрунтовуємо необхід-
ність передбачення юридичної відповідальності винних осіб 
«за необґрунтовану відмову у забезпеченні проведення громад-
ської експертизи, а також інше порушення законодавства про 
взаємодію державного органу з громадськими інституціями, 
вчинене з вини посадової особи органу виконавчої влади або 
місцевого самоврядування». На наш погляд цей склад правопо-
рушення доцільно унести до Кодексу України про адміністратив-
ні правопорушення як нову статтю 186–8 у главі про порушення 
встановленого порядку управління. Як бачиться, протокол про 
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це правопорушення може складати орган юстиції за поданням за-
інтересованих громадських організацій, а постанову у справі — 
виносити суд.

7. Характеризуючи основні рекомендації щодо удосконален-
ня організаційно-правових основ проведення науково-експертної 
діяльності громадських організацій, а також подолання зазначе-
них причин та негативних факторів такої діяльності, зазначимо 
про доцільність:

• систематизувати організаційно-правові основи забез-
печення науково-експертної діяльності громадських органі-
зацій (передусім, механізмів громадського моніторингу і екс-
пертизи) шляхом прийняття спеціального закону, у якому слід 
відпрацювати зміст та форми, механізм організації оцінки дій 
та рішень органів публічної влади, розкрити конкретні вимоги 
до форми експертних висновків та експертних пропозицій, оха-
рактеризувати загальні питання юридичної відповідальності 
держслужбовців за неналежне забезпечення громадської оцінки 
тощо;

• забезпечити систематичне проведення громадських мо-
ніторингу та експертиз діяльності органів публічної влади, для 
чого при плануванні бюджетів місцевих та центральних органів 
влади передбачати кошти на конкурсне проведення громадської 
оцінки їх рішень і дій, координувати цей процес з метою усунен-
ня зловживань та корупційних схем;

• організовувати підвищення кваліфікації представників 
органів публічної влади та громадських організацій для чого 
періодично проводити серії навчальних семінарів та тренінгів, 
спільних для обох сторін з метою поширення знань і навичок з 
використання механізмів громадського моніторингу та експерти-
зи та оприлюднення їх результатів;

• поширювати позитивний досвід співпраці органів влади 
із інститутами громадянського суспільства на зазначених занят-
тях та у засобах масової інформації.
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3.3. Практичні аспекти діяльності 
правопросвітницьких організацій 

Формування в Україні громадянського суспільства і правової 
держави не обмежується якісною системою права та державного 
апарату, що її застосовує. Правопорядок у суспільних відноси-
нах, дотримання правил толерантного співіснування в суспіль-
стві залежить передусім від інститутів правосвідомості і правової 
культури, від дій індивідів, які представляють себе або соціальні 
групи у суспільних відносинах.

Поведінка особи визначається не самими правовими нормами 
та приписами, що містяться у них, а уявленнями про ці норми та 
приписи. Правова свідомість особи заснована на поєднанні у сві-
тогляді конкретної людини відомих їй правових ідей та принци-
пів, а також психоемоційного сприйняття індивідом цих світо-
глядних підвалин [434, c. 270].

У сучасному українському суспільстві рівень правової свідо-
мості визнається досить низьким. Підґрунтям для цього є недо-
статньо ефективна правова політика молодої української держа-
ви, демонстрація низької правової свідомості у представників 
державної влади [435], прогалини у правовому вихованні.

Проблематикою правової культури і правового виховання за-
ймалися М. Антонович, А. Гетьман, А. Головістікова, І. Голосні-
ченко, О. Данильян, Ю. Калиновський, О. Осауленко, О. Пометун, 
Р. Сербін, С. Третяк, І. Яковюк та інші науковці та практики. 
Проте опубліковані праці щодо правового виховання здебільшо-
го є академічними джерелами теорії держави та права і теорії 
галузевих наук, наведенням оцінок та узагальнень щодо необ-
хідності підвищення правової культури в суспільстві. Праці, що 
описують практично орієнтовану правовиховну діяльність досить 
рідкісні, їх автори недостатньої уваги приділяють теоретичному 
обґрунтуванню своїх напрацювань. Особливої комунікації між 
представниками теорії і практики правового виховання немає, 
вони працюють автономно. Це, на наш погляд, є однією з причин 
низького рівня правової культури у суспільстві та недостатнього 
поширення практично орієнтованих програм правової освіти й 
виховання.
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Тому, вважаємо одним із головних завдань юридично-орієн-
тованої діяльності державних і громадських інституцій розвиток 
правової культури та правової свідомості громадян, передусім 
молоді.

Отже, виходячи з теорії права, засобом формування правосві-
домості і правової культури громадян є правове виховання. Воно 
має на меті розвиток знань щодо завдань держави і прав людини, 
підвищення авторитету права і закону, формування умінь та на-
вичок правомірної поведінки та захисту прав у випадку їх пору-
шення. Якісна система правового виховання формує суспільство 
вільних і рівних у правах людей [436, c. 659].

Для української громади характерна позиція, що сучасна 
криза правової культури має коріння у зламі історичної фор-
мації, недостатнього формування національної ідеї та інших 
зовнішніх факторах. З іншого боку, за словами О. Дзьобаня, 
криза правової свідомості українців має і внутрішні причини, 
вона заснована на так званій особливій правовій ментальнос-
ті [437, с. 72]. Тобто, комплекс цих причин менш залежить від 
функціонування держави і суспільства. Висловимо іншу пози-
цію, за якою криза правової культури заснована значною мірою 
на недостатності й недоліках системи правового виховання, що є 
прорахунками саме інститутів держави і суспільства.

Проведемо аналіз здійснення правового виховання в Україні. 
Для цього оцінимо, як реалізовуються його напрями. Якісна сис-
тема правового виховання складається із таких напрямів:

1) пропаганда права у засобах масової інформації та творах 
літератури й мистецтва — сьогодні ми можемо побачити у ЗМІ, 
художній літературі та на телебаченні як у виразниках масо-
вої культури культ насильства та неповаги до прав інших, недо-
статню кількість якісних правовиховних програм та їх далекість 
до сприйняття цільової аудиторії (передусім молоді) за стилем і 
формою викладу;

2) видання юридичної літератури — нерегульовані ринкові 
відносини і відсутність державної підтримки призвели до прак-
тичної відсутності популярно викладених книг щодо права і його 
застосування, категорія «юридична література» ототожнюєть-
ся сьогодні з науковою і навчальною літературою передусім для 
професійної юридичної освіти;



230

Розділ 3

3) доступ до законодавства, у тому числі у мережі Інтернет — 
це одна з небагатьох форм правового виховання, що має в Укра-
їні досягнення (якісна база законодавства на сайті Верховної 
ради України, велика кількість комерційних пропозицій щодо 
комп’ютерних баз законодавства, щоправда, їх формат і вартість 
орієнтовані передусім на професійних юристів);

4) правова освіта — про системну якість правової освіти мож-
на зазначати лише щодо професійних вищих навчальних за-
кладів, правова освіта у школах і неюридичних вузах неякісна, 
інструментарій правового виховання молоді поза навчальних за-
нять у середній та вищій школі задіюється недостатньо;

5) візуальна правова інформація та соціальна реклама такого 
напряму в Україні практично відсутня;

6) ефективна правотворча та правозастосовна практика — кон-
статація її неякісності в нашій державі наведена в обгрунтуваль-
ній частині будь-якої з концепцій правових реформ в Україні.

Отже, рівень реалізації практично усіх напрямів правового 
виховання в сучасній українській державі оцінюється нами неза-
довільно. Вочевидь, саме це і є причиною низької правової свідо-
мості українців. Погодимося із О. Дзьобанем та Л. Герасіною, що 
відсутність змін на краще у системі правового виховання призве-
де до втрати прошарку української молоді як рушійної сили роз-
будови держави [437, c. 70, 74].

Найважливішими напрямами правового виховання з наведе-
ного переліку є юридична практика, яка формує повагу до пра-
ва та правова освіта, яка доносить до осіб розуміння правових 
цінностей. Кризу першої складової влучно оцінює І. В. Яковюк: 
в суспільстві не дотримують основних прав і свобод людини і 
громадянина, систематично і грубо порушуються конституція і 
закони, правопорядок стикається з масовими проявами сваволі 
бюрократичного апарату, панує корупція, існує неконтрольована 
злочинність [438, c. 88].

В законодавстві та науковій літературі часто можна зустріти 
терміни, які вживаються стосовно заходів, спрямованих на пра-
вове виховання громадян та суспільства в цілому. Це, зокрема, 
загальноосвітня робота, правовий всеобуч, правова освіта.

Щодо правової освіти, відмітимо, що її система у науковій 
літературі розкрита недостатньо чітко. На наш погляд, правову 
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освіту доцільно розглядати як сукупність загальної правової осві-
ти (вивчення правознавства у межах середньої школи та у нею-
ридичних вищих навчальних закладах) та спеціальної правової 
освіти (здобуття вищої юридичної освіти).

Таким чином, висловимо декілька проміжних висно-
вків: незважаючи на усвідомлення правової освіти шляхом пра-
вової соціалізації [221], включенням її до завдань органів вико-
навчої влади [439], п’ятнадцятилітньою діяльністю спеціального 
координаційного органу (Всеукраїнська міжвідомча координа-
ційно-методична рада з правової освіти населення), питання пра-
вової освіти не набуло реальної державної підтримки, розуміння 
правової освіти обмежується науковими теоріями, практична 
правова освіта (у середній та вищій школі) недостатньою мірою 
слугує цілям правового виховання, уповноважені вирішувати за-
вдання правової освіти органи державної влади діють несистем-
но, ініціативи інституцій громадянського суспільства у цьому на-
прямі залишаються поза увагою.

Виходячи з цього, джерелом розвитку правової освіти як на-
пряму правового виховання можуть бути позитивні практики 
такого недостатньо оціненого соціального інституту як правова 
просвіта. Правова просвіта може розглядатися як окремий еле-
мент, або охоплюватися загальною правовою освітою. Правова 
просвіта має однакову мету із загальною правовою освітою, але 
відрізняється за формами здійснення.

Відмітимо, що правову просвіту відносять до структури пра-
вової освіти не завжди. Так, А. М. Головістікова [436, c. 666] об-
межує загальну правову освіту виключно вивченням законодав-
ства у середній та непрофесійній вищій школі. Таке обмеження 
правової освіти у сучасній Україні, за влучною оцінкою академі-
ка В. Я. Тація, призвело до стану, у якому загальна правова осві-
та полягає у вивченні Конституції та несистемної, безпредметної 
і відірваної від реалій життя правової пропаганди загальних іс-
тин [437, c. 6].

Вживання з цією метою категорій «правопросвітня робо-
та», «правова просвіта» пов’язано з походженням та значен-
ня слова «просвіта»: в XIX — на початку XX в Україні діяли, 
так звані просвіти — недержавні утворення, які створювалися 
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українською інтелігенцією та займалися просвітою звичайного 
народу (“ходіння в народ”) [440].

На основі опрацювання поняття «правова освіта» [441, 
с. 37–38] сформулюємо визначення правопросвітньої роботи — 
це комплекс заходів з формування правової культури та правової 
свідомості населення шляхом набуття широкими верствами насе-
лення правових знань та навичок їх застосування.

Спробуємо детальніше охарактеризувати це поняття, розі-
бравши його сутнісні ознаки.

Перш за все, правова просвіта складається з комплексу право-
просвітніх заходів — конкретних форм її вираження. Саме вони є 
суттю правової просвіти. Це може бути лекція, семінар, інтерак-
тивне заняття, тренінг, видання посібника чи статті, радіо- чи 
телепередача, консультація чи роз’яснення, функціонування 
«гарячої» телефонної лінії, розміщення правової інформації в ме-
режі Internet, тощо. Правопросвітні заходи можуть проводитися 
як у поєднанні з іншими заходами, які не здійснюють просвіт-
нього впливу, так і самостійно. Наприклад, проведення лекції з 
правової теми в школах як позакласного заняття та проведення 
цієї ж лекції під час загальнодержавного Тижня правових знань. 
Заходи правової просвіти можуть відбуватися окремо, проте най-
частіше правопросвітня робота виражається у їх поєднанні: на-
приклад, проведення серії тренінгів, опублікування пов’язаних 
єдиною тематикою статей в друкованих засобах масової інформа-
ції та цикл передач на радіо.

Наступною ознакою правової просвіти є специфічна сфера, 
в якій вона проводиться — це правова сфера. Першочерговим 
об’єктом уваги в цій галузі є основи державного ладу, правового 
устрою та правові норми, які найчастіше застосовуються в по-
всякденному житті. Особлива увага приділяється правовому ста-
тусу особи, правам та їх гарантіям, обов’язкам перед державою. 
Важливим також є ознайомлення населення зі зразками та ідеа-
лами, правовим досвідом та традиціями тих країн, де рівень пра-
вової захищеності особи високий.

Однією з найбільш важливих характеристик правової просві-
ти є призначення — формування правової культури та правової 
свідомості громадян. Як і в правовій свідомості, так і в правовій 
культурі вирізняють два рівні: суспільний та індивідуальний.
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Без сумніву, правову просвіту характеризує і та ознака, що 
вона проводиться для широких верств населення. Це означає її 
загальнодоступність, поширеність, спрямованість на загальну 
просвіту всього населення незалежно від віку, статі, соціального 
статуту, релігійних та інших переконань. Держава контролює та 
координує зусилля в цій галузі. Зокрема, про це свідчить ство-
рення та діяльність Всеукраїнської міжвідомчої координаційно-
методичної ради з правової освіти населення [442], прийняття 
Національної програми правової освіти населення [221] та інших 
кроків у цьому напрямі.

Виходячи з положень Національної програми правової осві-
ти населення [221], можна сформулювати наступні завдання 
правової просвіти: підвищення рівня правової підготовки на-
селення, насамперед, учнів та студентів неюридичних спеці-
альностей; набуття громадянами знань про свої права, свободи 
і обов’язки; широке інформування населення про правову по-
літику держави та законодавство; утвердження гуманістич-
них правових ідей, загальнолюдських та національних право-
вих цінностей, високих моральних засад у суспільному житті; 
сприяння самоосвіті населення з питань права і держави; під-
вищення рівня правової культури; формування у громадян по-
ваги до права, гуманістичних правових ідей; подолання право-
вого нігілізму; підвищення рівня правової поінформованості 
населення.

Отже, підсумковими висновками щодо місця правової просві-
ти в системі правової освіти є такі позиції:

1. Правова просвіта є складовою загальної освіти України в ці-
лому та органічно пов’язана з правовим вихованням. Стійкий 
зв’язок простежується наступним чином: правове виховання 
не може проходити без правової просвіти, а освіта так чи інак-
ше, здійснює виховний вплив. Виховання впливає, в основному, 
на емоційно-вольову, ціннісну, світоглядну сторону свідомос-
ті, а навчання — на когнітивно-раціональну та здійснюється з 
інформаційно-ознайомлювальною метою [443, с. 337]. І вихов-
ний, і навчальний процес в галузі права має на меті формуван-
ня не тільки правової свідомості, культури, а й активної право-
мірної поведінки особи — такої, що відповідає правовим нормам 
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та соціально корисним цілям суспільного розвитку [444, с. 420]. 
Таким чином, правова просвіта є способом здійснення правового 
виховання.

2. Правова просвіта як соціальне явище крім перерахованого 
вище також забезпечує доступ громадян до правової інформації, 
формує вміння користуватися нею на власну користь, створює 
ефективний механізм обміну інформацією правового змісту між 
населенням, дозволяє виявити практичні проблеми населення 
в правовому руслі, забезпечує доступ до правової допомоги та ін-
формації соціально-вразливих груп населення.

Правова просвіта населення України включає державні 
та недержавні заходи. Про перші йшлося вище, а що стосується 
других, то вони здійснюються організаціями громадського сек-
тору на засадах волонтерства та добровільності. Вивчення прак-
тики діяльності сучасних українських недержавних організацій 
дозволяє нам зазначити такі інституції, що приділяють увагу 
правовій просвіті: Координаційна рада молодих юристів при 
Міністерстві юстиції України, Українська Гельсінська спілка з 
прав людини, представництво Американської асоціації юристів, 
Український освітній центр реформ, Золотоніська громадська ор-
ганізація общини циган “Аме Рома”, Західноукраїнський центр 
прав людини та громадських ініціатив, Рівненська обласна гро-
мадська організація “Комітет виборців України”, громадська ор-
ганізація “ЕкоПраво-Харків” та ін.

Серед недержавних інституцій, що активно працюють на ниві 
правової просвіти важливе місце належить юридичним клінікам, 
в значній кількості яких успішно функціонує правопросвітній 
напрям діяльності. До спектру їх діяльності потрапили всі пе-
рераховані вище заходи правової просвіти, проте слід відмітити 
найбільш поширені, вдосконалені та успішні з них: викладан-
ня правопросвітнього курсу «Практичне право» та розроблених 
на його основі інших спеціалізованих програм, надання соціаль-
но незахищеним верствам населення консультацій та роз’яснень 
з питань різних галузей права, організація правопросвітніх семі-
нарів та тренінгів.

Залежно від характеру правопросвітні заходи поділяються 
на виховні, навчальні та інформаційні. Виховні спрямовані, зде-
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більшого, на правове виховання населення, набуття ним навичок 
правомірної поведінки шляхом формування позитивної соціаль-
но-правової спрямованості, підвищення рівня правосвідомості, 
прищеплення позитивних уявлень про правову систему, форму-
вання поняття про загальноправові цінності та ідеали, вироблен-
ня позитивного ставлення до них, тощо.

Практично кожен названий захід в тій чи іншій мірі здійснює 
виховний вплив. Але все залежить від його мети, поставлених 
завдань та підібраних методів проведення. Наприклад, один і 
той же захід — діяльність молодіжного правового клубу — може 
носити більший чи менший виховний характер, залежно від 
того, в чому полягатиме його діяльність, на яких темах буде зо-
середжено більше уваги.

Способами проведення правопросвітньої роботи є конкретні 
форми, у яких правопросвітні заходи знаходять своє вираження. 
Основними формами проведення правопросвітніх занять у діяль-
ності недержавних інституцій є лекції, тренінги, семінари, інтер-
активні заняття, консультації, роз’яснення, “гарячі” телефонні 
лінії, спеціальні навчальні курси, участь в акціях державних 
та недержавних органів, публікації у друкованих засобах масової 
інформації, участь у теле- та радіопроектах.

Охарактеризуємо основні форми проведення правопросвіт-
ніх заходів на прикладі діяльності юридичного клінічного руху 
України. Приведені дані засновані на опитуваннях керівни-
ків цих інституцій та на основі вивчення їх діяльності у період 
2003–2014 років.

Найпоширенішою формою є проведення консультацій та 
роз’яснень. Консультація та роз’яснення відрізняються: кон-
сультація надається з приводу певного правового питання і від-
бувається віч-на-віч (під час особистого контакту, спілкування 
по телефону чи шляхом листування) з тим, хто консультується, 
а метою роз’яснення є пояснити, уточнити, зробити зрозумілою 
певну інформацію громадянам і може проводитися як з однією 
особою, так і з групою осіб. Аналіз звернень до юридичних клі-
нік в Україні дозволяє зробити висновок, що більшість консуль-
таційної роботи, особливо в молодих неспеціалізованих правоза-
хисних організаціях, є правопросвітніми заходами. Разом з тим, 
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на наш погляд, консультації досвідчених недержавних інститу-
цій вже не є інструментом правової просвіти, це правовий висно-
вок, що слугує не роз’ясненню, а захистові права.

“Гарячі” телефонні лінії — виділення каналів телефонного 
зв’язку, на які можуть звернутися громадяни та отримати кон-
сультацію з певного правового питання. Як правило, такі “лінії” 
функціонують у межах тимчасової акції. Наприклад, при юри-
дичній клініці Національної академії внутрішніх справ діє по-
стійна телефонна лінія для жертв насильства.

У проведенні лекцій позитивним є досвід лабораторії практич-
ного права Львівського національного університету ім. І. Франка, 
яка проводить лекції з медіації, захисту прав споживачів, основ 
державного ладу серед учнів загальноосвітніх шкіл.

Семінар — це форма проведення правопросвітньої роботи, яка 
характеризується поєднанням викладення матеріалу з активною 
роботою учасників у вигляді постановки запитань, висування 
пропозицій, тощо. На відміну від тренінгу, який спрямований 
на набуття практичних навичок, семінар більш орієнтований 
на інформативну частину. Досить часто свою роботу у формі семі-
нарів організовує правнича клініка Національного університету 
“Києво-Могилянська академія”.

На відміну від методично невдалих лекцій, інтерактивне за-
няття сьогодні є оптимальною формою проведення правопросвіт-
ньої роботи недержавними організаціями. Це підтверджується 
поширенням програми серед юридичних клінік України, в ді-
яльності яких є напрям правопросвітньої роботи. Ними розро-
бляються нові та вдосконалюються існуючі інтерактивні методи 
викладання, обґрунтовується доцільність їх використання, від-
бувається апробація на практиці та аналізується, як сприйма-
ються ці методи різними видами аудиторії. Однією з найпоши-
реніших форм проведення правової просвіти серед школярів є 
викладання спеціального навчального курсу “Практичне право” 
із застосуванням інтерактивних методик.

Правова просвіта здійснюється як юридичними клініками 
самостійно, так і у співпраці з різними закладами-партнерами. 
В ролі партнерів можуть виступати засоби масової інформації. 
Результатом співпраці юридичних клінік та засобів масової ін-
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формації стало широке висвітлення проблем правової просвіти 
та проведення інформативної, консультативної, роз’яснювальної 
роботи юридичними клініками у друкованих ЗМІ, на телебачен-
ні та радіо. Це проявляється у веденні спеціальних колонок, ру-
брик, сторінок юридичними клініками в газетах та журналах, 
виступах на телебаченні та радіо, участі в радіопередачах, на-
данні консультацій та розміщення правової інформації в мере-
жі Інтернет тощо. Наприклад, юридичні клініки Волинського 
державного університету ім. Лесі Українки “Ad Astra” та Наці-
онального університету державної податкової служби випускали 
спеціалізовані газети, в якій розповідали про свою діяльність, 
висвітлювали правові питання; юридична клініка Національного 
університету “Острозька академія” “Pro Bono” є автором серії пу-
блікацій з приводу виборів 2004 року в засобах масової інформа-
ції; юридична клініка Національної академії внутрішніх справ 
у 2004–2006 роках брала участь у радіопроекті передачі “Розра-
да” Національної радіокомпанії.

Дуже часто юридичні клініки у співпраці з державними 
та недержавними органами проводять різні акції правопросвіт-
нього характеру, приурочені до подій в державі, офіційних днів 
стосовно захисту прав людини, професійних свят. Прикладом 
може бути надання допомоги громадянам у складанні позовних 
заяв про виправлення неправильностей у списках виборців під 
час виборів (в акції приймали участь юридичні клініки міста 
Києва); традиційне щорічне надання консультацій з питань до-
тримання прав дітей, присвячене Міжнародному дню захисту 
дитини 1 червня (практикується юридичною клінікою Націо-
нальної академії внутрішніх справ); консультування на виставці-
форумі “Правники — суспільству” з нагоди загальнодержавного 
Тижня права (більшість юридичних клінік міста Києва); співп-
раця юридичної клініки Волинського державного університету 
ім. Лесі Українки “Ad Astra” з громадською організацією “Лю-
бисток” тощо. Позитивним є досвід польського юридичного клі-
нічного руху, які вже не один рік співпрацюють з Омбудсменом 
своєї країни.

Особливими формами проведення правопросвітньої роботи 
вважається наукове обґрунтування елементів правопросвітньої 
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діяльності, розробка та видання методичних матеріалів з пра-
вопросвітньої тематики. Вони являють собою науковий аналіз 
елементів правопросвітньої роботи, розробку нових підходів 
до її вдосконалення, знаходженні перспективних шляхів та но-
вих форм проведення правової просвіти юридичними клініками. 
Сюди відносяться різного роду дослідження, які проводяться 
в юридичних клініках, анкетування, опитування, розробка но-
вих методик навчання, інші. За час свого існування юридичними 
клініками видано понад 30 підручників та посібників, у яких роз-
кривається сутність правової просвіти, інтерактивних методик, 
зміст різного роду тем з правової просвіти, які можуть виклада-
тися для школярів, рекомендації по створенню інтерактивних 
уроків, складанню навчальних програм курсів. Наявність таких 
матеріалів свідчить про актуальність проблеми правового вихо-
вання українських громадян та значно полегшує роботу непід-
приємницьких громадських організацій в цьому напрямі.

Правопросвітня робота недержавних інституцій може мати 
різну тривалість. Так, вона може мати разовий, серійний та 
тривалий характер. Наприклад, разова участь юридичної кліні-
ки в акціях державних та недержавних органів, одноденні тре-
нінги, лекції, семінари, публікації, виступи у засобах масової 
інформації. До серійних можна віднести низку таких заходів. 
Досить поширені тривалі акції правової просвіти, наприклад, 
викладання курсу «Практичне право» протягом року, надання 
постійних консультацій та роз’яснень, ведення рубрики з пра-
вової допомоги.

Однією з апробованих програм правової просвіти недержавних 
інституцій є курс «Практичне право».

Практичне право є адаптованою для України формою поши-
реної у світі програми «Street law» (з англ. право для вулиці). 
Street law як громадський правопросвітній рух виник в 70-х ро-
ках у Сполучених Штатах Америки. Ідея належала однойменній 
організації (Street law, Inc), яка функціонує й досі (формально 
Національний інститут громадянської правової освіти, виник 
в 1972 році з ініціативи юридичного факультету університету 
в Джоржтауні (США) [445]). Студенти юридичного факультету 
під керівництвом викладачів вирішили проводити заняття про 
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право і права людини учням в одному з районів міста, щоб про-
демонструвати, що ці знання можуть бути засобом захисту прав 
та свобод людини.

Протягом наступних сорока років програма Street law була 
поширена в усіх штатах названої країни та була сприйнята 
більш ніж тридцятьма країнами світу. Так, до неї приєдналися: 
у 1980-ті — Південно-Африканська Республіка, 1990-ті — кра-
їни Латинської Америки (Болівія, Чілі, Еквадор), Південна Азія 
(Індія, Бангладеш, Непал), країни Західної (Великобританія), 
Центральної та Східної Європи (Чехія, Словакія, Румунія, Мол-
дова, Польща, Латвія, Литва, Естонія, Росія, Україна), Середня 
Азія (Казахстан, Узбекистан, Киргизія) та інші [445].

За цей час Street law вдосконалилося, набуло різних напрямів, 
поширилося в різні галузі права. Кожна програма з практичного 
права, як його почали називати в Україні, розроблялася за учас-
тю провідних освітян, педагогів, юристів-практиків, громад-
ських діячів у сфері захисту прав людини, студентів-правників 
і базувалася на законах та культурі відповідної країни, де вона 
створювалась.

Сьогодні в межах програми “Практичне право” здійснюються 
такі заходи [446, c. 11]: наукове обґрунтування принципів пра-
вової просвіти; розробка підручників та методичних матеріалів; 
консультування з правових питань; організація спеціальних се-
мінарів та тренінгів; проведення навчальних занять. Серед на-
вчальних матеріалів напряму «Street Law» — підручники для 
молоді, посібники для вчителів, збірники тестів і контрольних 
завдань.

Відмітимо, що різні країни, проводячи адаптацію «Street 
law», використовують різні назви: таким чином у пострадянсько-
му просторі виникли програми «Живе право» (Росія), «Право 
на кожен день» (Білорусь). Перші українські кроки практично-
го права були зроблені наприкінці 90-х років минулого століт-
тя. До його адаптації долучилися відомі педагоги й юристи, 
такі як член-кореспондент Національної академії педагогічних 
наук України О. І. Пометун, професор Р. А. Калюжний та інші. З 
1998 року Street law поширюється в Україні під назвою «Прак-
тичне право». Цей термін вживається у підручниковій літерату-
рі, у наукових працях та у обговореннях на державному рівні.
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Найбільш влучно практичне право можна охарактеризувати 
за допомогою моделі про триєдине ціле його спрямування [447]:

1) практичне право — це, перш за все, знання, за допомогою 
яких молоді люди набувають уявлення про право, юридичну сис-
тему, фундаментальні принципи, на яких базується демократія. 
Молодь набуває ваги у суспільстві, дізнаючися про свої права та 
обов’язки. Поряд з цим, учасники програми практичного права 
засвоюють не тільки теоретичну суть таких концепцій як свобо-
да, обов’язок, рівність та влада, а й важливість їх для формуван-
ня правової держави та громадянського суспільства;

2) практичне право — це практичні вміння й навички, важли-
ві для повсякденного життя. Це навички вирішувати практичні 
проблеми, приймати рішення, критично мислити, спілкуватися, 
поважати чужу думку та відстоювати свою, захищати свої права, 
вміти бачити багатоманітність поглядів на те чи інше питання, 
партнерські навички та вміння працювати в команді;

3) практичне право — це діяльність та участь. Викладачі прак-
тичного права співпрацюють з педагогами та юристами, суддями 
та співробітниками служб роботи з підлітками, представниками 
правоохоронних органів та іншими професіоналами, запрошую-
чи їх на уроки. Цим самим аудиторія практичного права залуча-
ється до активної діяльності з суспільного розвитку [447, c. 376].

В Україні працюють декілька робочих груп, які розробляють 
програми практичного права. Ними сформульовано два підходи 
до розуміння практичного права: як курс шкільної освіти, що 
вивчається у 9 класі (позиція благодійної організації “Вчителі 
за демократію і партнерство”) та як факультативні правовихов-
ні (правопросвітні) заняття з підлітками (позиція громадської 
організації “Київський правозахисний альянс”). Обидві ці фор-
ми довели ефективність свого існування, хоча світовій концепції 
“Street law”, на наш погляд, більше відповідає другий підхід.

Поширеність програми “Практичне право” зумовлена низкою 
факторів: її легко адаптувати до навчального курсу “Основ право-
знавства”, вона включає основні розділи в галузі правової науки, 
які необхідні для базової правової просвіти населення, тощо. З 
цим пов’язане і те, що більшість юридичних клінік починають 
свою правопросвітню роботу саме з викладання курсу “Практич-
ного права”. Характеризуючи масовість програм практичного 
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права у діяльності недержавних інституцій та юридичних клі-
нік, наведемо дані про діяльність юридичної клініки Національ-
ної академії внутрішніх справ, яка є одним із лідерів цього на-
пряму та до організації якої причетний автор дослідження. Так, з 
2002 року щорічно нею проводиться близько 60 правопросвітніх 
занять, а з 2011 року кількість щорічних занять складає біль-
ше, ніж 100 (у 2013–175). З 2005 року цією організацією було 
проведено понад 25 тренінгів для навчання основам інтерактив-
ної правопросвіти за програмою “Практичне право” для персо-
налу недержавних інституцій та юридичних клінік, з 2009 року 
вона координує та надає підтримку для організацій-початківців, 
чим стимулює загальнодержавний характер поширення ефектив-
них програм правової просвіти.

Ще однією особливістю “Практичного права” є те, що на його 
основі, здебільшого, побудовані інші, більш спеціалізовані про-
грами правової просвіти.

Однією з таких спеціалізованих програм типу “Прак-
тичне право” є програма, спрямована на протидію насильству 
в сім’ї, школі, суспільстві загалом. Викладання її практикуєть-
ся серед різних категорій населення: починаючи від звичайних 
школярів та закінчуючи “важкими” підлітками. Теми, які вклю-
чаються до таких курсів, в основному, присвячені питанням: по-
няття, види, ознаки правопорушень; сутність, види, наслідки 
насильства; взаємодія міліції та населення в протидії насиль-
ству тощо. Одним з найбільш грунтовних такий курс є в юри-
дичної клініки Національної академії внутрішніх справ: “Прак-
тичне право: на попередження насильства у сім’ї”.

Багато юридичних клінік працюють за названою програмою із 
засудженими: клініки Донецького національного університету, 
Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Укра-
їнки, Національного університету “Острозька академія”, Наці-
ональної академії внутрішніх справ та інші. Це сприяє розробці 
курсу “Практичне право”, адаптованої до цієї категорії осіб.

Основною групою адресатів практичного права є старшоклас-
ники, але існують також різновиди програми, направлені на різ-
номанітне і широке коло осіб, як наприклад, учні молодших кла-
сів, студенти неюридичних факультетів, юнаки і дівчата, котрі 
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перебувають у виховних і виправних закладах, засуджені до по-
збавлення волі тощо [448, c. 11].

Отже, правове виховання, правова просвіта та практичне пра-
во співвідносяться як загальне, часткове та конкретне, оскіль-
ки практичне право є однією з форм правової просвіти. Прак-
тичне право вирізняється від інших форм правової просвіти 
у кращий бік завдяки вираженому спрямуванню на якість: усі 
програми практичного права розроблені кваліфікованими юрис-
тами й педагогами, зорієнтовані на чітку вікову категорію та вра-
ховують її психічний розвиток, увібрали в себе кращі практики 
сучасної інтерактивної педагогіки.

Доведемо відповідність занять практичного права методо-
логічним підходам до сутності та змісту правового виховання: 
цілям, напрямам реалізації, принципам. Наведемо характерис-
тику відповідності цим фундаментальним положенням існую-
чих в Україні програм практичного права, таких як “Курс прак-
тичного права” (2003) [448], “Практичне право” (2003) [449], 
«Ти і міліція» (2004) [450], «Практичне право: протидія на-
сильству» (2004) [451], «Практичне право: права пацієн-
тів» (2010) [452], «Практичне право: на попередження ксенофо-
бії» (2011) [453].

Практичне право як форма правового виховання повністю від-
повідає його цілям: формування системи правових знань, право-
вої переконаності, формування мотивів та звичок правомірної 
поведінки [437, c. 20]. Додамо до цього переліку цілі занять прак-
тичного права, що формують активного свідомого громадянина: 
надання навичок реалізації своїх прав та їх правомірного захисту 
у випадку порушення.

Практичне право здійснюється у відповідності до основних на-
прямів реалізації правового виховання: інформування про право; 
формування відношення до права; виховання настанов на право-
мірну поведінку [437, c. 116].

Принципами правового виховання є наочність, цілеспрямова-
ність, систематичність, комплексність, послідовність і диферен-
ційованість [437, c. 21]. Розроблені програми практичного права 
цілком відповідають цим принципам. Так, усі зазначені програ-
ми мають доступний, практичний стиль викладу і чіткі паралелі 
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з повсякденним життям; містять системно побудовані заняття, 
що послідовно за змістом об’єднуються у комплекси; розрахо-
вані як правило на осіб підліткового віку або більш спеціальні 
аудиторії (наприклад, програма “Практичне право: права паці-
єнтів” (2010) передбачена як для загальної аудиторії підлітків, 
так і для студентів медичних навчальних закладів). Ключовими 
принципами практичного права, крім названих, є: орієнтація 
на інтереси молоді (тематика цікава для очікуваної аудиторії), 
практичність (орієнтування результатів на уміння та навички 
правослухняної поведінки), доступність викладу матеріалу, пси-
хологічна якість (врахування особливостей вікового розвитку 
особистості), педагогічна якість (заснованість на інтерактивних 
педагогічних технологіях) та юридична достовірність (програми 
розробляються або рецензуються кваліфікованими юристами).

Таким чином, визначимо, що практичне право є особливою 
формою правової освіти і правового виховання, для якої харак-
терно комплексність викладу та практичне спрямування правни-
чої інформації, тематична орієнтація на молодь та врахування її 
вікових особливостей, використання досягнень інтерактивної пе-
дагогіки при методичному забезпеченні навчальних занять.

Правопросвітня діяльність недержавних інституцій за програ-
мою «Практичне право», як правило, заснована на ряді стандар-
тів якісної організації. При проведенні занять практичного права 
потрібно чітко усвідомлювати, які алгоритми роботи юридичної 
клініки практичного права і елементи роботи потрібно виконува-
ти на кожному етапі. Адже якість різнопланової роботи, до якої 
залучені творчі групи, залежить від корпоративної єдності і ко-
ординації зусиль усіх залучених виконавців.

Робота за практичним правом різноспрямована. При серйоз-
ному до неї відношенні потрібно мати ряд обов’язкових напрямів 
організації та управління:

1) формування навчальної програми для роботи;
2) створення команди проекту;
3) створення організаційних механізмів розробки інтерактив-

них занять;
4) якісне проведення занять;
5) забезпечення ресурсною базою організаційних потреб.
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Також, для майстерного рівня роботи з цього напряму юри-
дичної клініки, доцільно передбачати реалізацію кількох фа-
культативних механізмів:

• створення організаційної політики та координація роботи 
команди проекту;

• психологічне забезпечення проекту;
• інформування про роботу з цього напряму;
• створення архіву реалізації проекту;
• оцінка якості проекту;
• робота з партнерами реалізації проекту.
Тому для якісної діяльності громадських організацій у цьому 

напрямі потрібно детально запланувати функціональні механіз-
ми кожного з названих векторів діяльності [451, с. 202–211].

Формування навчальної програми для роботи юридичної клі-
ніки практичного права засноване на таких організаційних за-
садах: по-перше, доцільно визначити пріоритети юридичної клі-
ніки, її задіяних членів до роботи за цією програмою, а також 
інтереси аудиторії, на яку спрямована програма; по-друге, по-
трібно скласти тематичний план і наповнення кожної теми; по-
третє, доцільно запланувати рекомендовані методики і правові 
ситуації до окремих тем. Щодо останнього зазначимо, що це до-
поможе творчо зорієнтувати виконавців, які й розроблятимуть 
заняття. Хоч в Україні є чимало напрацювань для проведення за-
нять практичного права недержавними інституціями, найбільш 
майстерні з них самі розробляють свої заняття, або пристосову-
ють до своїх потреб існуючі розробки. Адже розробка власних за-
нять значно більше розвиває членів громадських інституцій, ніж 
проведення занять за готовими виданнями.

Створення організаційних механізмів розробки інтерактив-
них занять передбачає чітке визначення необхідних методичних 
матеріалів для заняття і розподілу функцій щодо їх підготовки. 
Щодо першого, то, наприклад, юридичною клінікою Національ-
ної академії внутрішніх справ застосовано досить раціональний 
комплекс методичних матеріалів [454]: план, сценарій та роз-
даткові матеріали, — який в сукупності дозволяє ефективно про-
вести інтерактивне заняття. Щодо організації підготовки цих 
матеріалів, то доцільно їх: 1) розробити або доопрацювати (якщо 
є подібні розробки); 2) апробувати (провести у вузькому колі за-
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діяних до проекту) і доопрацювати в разі потреби; 3) зберегти 
остаточний варіант у архіві. Усі ці заходи найкраще доручити 
особам, які і проводитимуть заняття, проконтролювати це зможе 
координатор напряму.

Якісне проведення занять передбачає організаційну готов-
ність: шкільних менеджерів (чітко визначити аудиторію і групу 
учнів); учнівської аудиторії (налаштованість на заняття); студен-
тів-клініцистів (методична і правова готовність) і самої юридич-
ної клініки (забезпечення перевірки якості занять).

Забезпечення ресурсною базою організаційних потреб юри-
дичної клініки практичного права передбачає необхідність пла-
нування і забезпечення залучення матеріальних ресурсів (пере-
дусім, обладнання, канцтовари, витратні матеріали).

Проведення дослідження правопросвітньої роботи недержав-
них інституцій дозволило запропонувати такі висновки:

1. У сучасному українському суспільстві рівень правової 
свідомості визнається досить низьким. Підґрунтям для цього 
є недостатньо ефективна правова політика молодої української 
держави, демонстрація низької правової свідомості у представни-
ків державної влади, прогалини у правовому вихованні.

2. Найважливішими напрямами правового виховання є 
юридична практика, яка формує повагу до права та право-
ва освіта, яка доносить до осіб розуміння правових ціннос-
тей. Незважаючи на усвідомлення правової освіти шляхом пра-
вової соціалізації, включенням її до завдань органів виконавчої 
влади, п’ятнадцятилітньою діяльністю спеціального координа-
ційного органу (Всеукраїнська міжвідомча координаційно-мето-
дична рада з правової освіти населення), питання правової осві-
ти не набуло реальної державної підтримки, розуміння правової 
освіти обмежується науковими теоріями, практична правова 
освіта (у середній та вищій школі) недостатньою мірою слугує 
цілям правового виховання, уповноважені вирішувати завдання 
правової освіти органи державної влади діють несистемно, ініціа-
тиви інституцій громадянського суспільства у цьому напрямі за-
лишаються поза увагою.

3. Джерелом розвитку правової освіти як напряму правового 
виховання можуть бути позитивні практики такого недостатньо 
оціненого соціального інституту як правова просвіта. Право-
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просвітня робота — це комплекс заходів з формування правової 
культури та правової свідомості населення шляхом набуття ши-
рокими верствами населення правових знань та навичок їх за-
стосування. Ознаки правової просвіти: вона складається з комп-
лексу правопросвітніх заходів; стосується права як спеціальної 
сфери знань; призначена для формування правової культури та 
правової свідомості громадян; проводиться для широких верств 
населення. Правова просвіта як соціальне явище забезпечує до-
ступ громадян до правової інформації, формує вміння користу-
ватися нею на власну користь, створює ефективний механізм 
обміну інформацією правового змісту між населенням, дозволяє 
виявити практичні проблеми населення в правовому руслі, забез-
печує доступ до правової допомоги та інформації соціально-враз-
ливих груп населення.

4. Серед недержавних інституцій, що активно працюють 
на ниві правової просвіти важливе місце належить юридичним 
клінікам, у яких успішно функціонує правопросвітній напрям 
діяльності. Правопросвітня робота юридичних клінік полягає 
у викладанні курсу «Практичне право» та розроблених на його 
основі інших спеціалізованих програм, надання соціально неза-
хищеним верствам населення консультацій та роз’яснень з пи-
тань різних галузей права, організація правопросвітніх семінарів 
та тренінгів.

5. Особливо ефективним для правового виховання молоді 
є започаткований за ініціативою недержавних організацій ін-
терактивний правопросвітній курс «Практичне право». Прак-
тичне право є особливою формою правової освіти і правового 
виховання, для якої характерно комплексність викладу та прак-
тичне спрямування правничої інформації, тематична орієнтація 
на молодь та врахування її вікових особливостей, використання 
досягнень інтерактивної педагогіки при методичному забезпечен-
ні навчальних занять. Практичне право вирізняється від інших 
форм правової просвіти у кращий бік завдяки вираженому спря-
муванню на якість: усі програми практичного права розроблені 
кваліфікованими юристами й педагогами, зорієнтовані на чітку 
вікову категорію та враховують її психічний розвиток, увібрали 
в себе кращі практики сучасної інтерактивної педагогіки. Осно-
вною групою адресатів практичного права є старшокласники, але 
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існують також різновиди програми, направлені на різноманітне і 
широке коло осіб, як наприклад, учні молодших класів, студен-
ти неюридичних факультетів, юнаки і дівчата, котрі перебувають 
у виховних і виправних закладах, засуджені до позбавлення волі 
тощо. Виділяють два підходи до розуміння практичного права: 
як курс шкільної освіти, що вивчається у 9 класі та як факульта-
тивні правовиховні (правопросвітні) заняття з підлітками.

6. Заняття практичного права як форми правового вихован-
ня заслуговують на більшу підтримку з боку держави. Ключові 
характеристики організації з боку держави практичного пра-
ва як форми правового виховання — це координація діяльності 
державних органів і громадських організацій у цій сфері (облік 
мережі таких інституцій, спільне формування програм їх діяль-
ності, підготовка та підвищення кваліфікації залучених фахів-
ців); інформаційне і методичне забезпечення занять практичного 
права (залучення кращих фахівців до розробки програм практич-
ного права, розширення тематики таких програм та підвищення 
їх якості, державна фінансова підтримка їх поширення); узагаль-
нення і поширення позитивного досвіду роботи з правового вихо-
вання (проведення заходів обміну досвідом та інформування про 
кращі практики правового виховання, стимулювання їх авторів 
та виконавців).

Висновки до третього розділу 

1. Правозахисною організацією є така громадська організація, 
у якій забезпечення прав людини складає зміст та спрямованість 
діяльності.

Правозахисні інституції можна класифікувати за напрямами 
їх діяльності, за організаційним складом, за поширеними фор-
мами правозахисту та іншими показниками. Так, виділяють од-
ноособові організації та багаточленні; такі, чия основна мета — 
консультувати уряд з питань правозахисної політики та такі, що 
працюють зі скаргами окремих громадян; організації, які займа-
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ються усіма правами людини, включаючи економічні, соціальні 
та культурні права та об’єднання, що роблять наголос на якій-не-
будь конкретній проблемі (наприклад, дискримінації).

2. Значним показником якості правозахисної діяльнос-
ті недержавних інституцій є формування їх роботи, що базується 
на різних факторах організації та управління. Ефективно працю-
ючі недержавні правозахисні організації:

1) мають суспільне визнання, тобто користуються заслуженим 
авторитетом як серед інституцій громадянського суспільства, так 
і серед органів публічної влади;

2) доступні для звернення та відкриті до співпраці;
3) забезпечують професіоналізм персоналу;
4) поєднують широке коло надання послуг без обмежень 

у яких-небудь сферах із наявністю спеціалізацій;
5) поєднують правозахист із моніторингом діяльності органів 

влади;
6) використовують різні форми правозахисту для справ сис-

темного значення;
7) мають достатнє фінансове та матеріальне забезпечення;
8) ефективно співпрацюють як всередині країни, так і за її 

межами, як з громадськими інституціями, так і з державними 
органами.

3. У роботі із розгляду порушень прав людини і їх захисту 
якість роботи недержавних організацій полягає у:

• можливості приймати скарги на органи державної влади, 
організації приватного права та фізичних осіб, в тому числі від 
осіб, які не є безпосередніми жертвами порушень прав людини;

• можливості вступати у справу за власною ініціативою при 
відсутності скарги;

• поєднанні своєчасності вирішення справ у розумний тер-
мін, встановлений законодавством та локальними актами управ-
ління з можливістю продовження часу дослідження серйозних 
системних випадків порушень прав людини;

• можливості залучення сторонніх експертів, адже при про-
веденні конкретних розслідувань може знадобитися допомога до-
свідчених професіоналів, що володіють спеціальними знаннями 
в окремих галузях.
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4. Недержавним інституціям, які не можуть охопити різні на-
прями діяльності, доцільно об’єднувати, утворюючи різноманіт-
ні правозахисні коаліції.

5. Опрацювання наукових та прикладних джерел, підкрі-
плене проведеним нами анкетним опитуванням дозволило нам 
запропонувати такі конкретні потреби нормативного урегулю-
вання правозахисної практики недержавних організацій:

• надання доступу до документації, що зберігається дер-
жавними органами й архівами, яка необхідні для належного роз-
гляду справи (з можливістю знімати з них копії);

• право одержувати письмові або усні роз’яснення від пред-
ставників державних органів чи інших інституцій щодо справи, 
що знаходиться у провадженні громадської організації;

• право досліджувати обставини порушення прав лю-
дини безпосередньо у місцях, де вони вчинені, включаючи місця 
обмеження особистої свободи (пенітенціарні установи, місця по-
переднього затримання тощо);

• забезпечення перевірок діяльності громадських органі-
зацій допускається лише на підставі заяви про її протиправні дії 
із передбаченням юридичної відповідальності за незаконне втру-
чання у діяльність громадських організацій.

6. Основними напрямами науково-експертної роботи україн-
ських організацій громадського сектору є моніторинг та експер-
тиза реалізації будь-яких складових реалізації державної політи-
ки; наукові дослідження щодо прав людини і взаємодії інститутів 
публічної влади та громадянського суспільства; нормотворчі роз-
робки, які ініційовані та реалізовані громадськими інституція-
ми.

Загальними недоліками недержавних досліджень та ана-
літики є нефаховість; несистемність; надмірне спрямування 
на конфронтацію із державним баченням вирішення пробле-
ми. Ці недоліки компенсуються численними перевагами, серед 
яких незаангажованість; незатратність проведення досліджень; 
пошук альтернативних, незатратних рішень щодо вирішення 
проблем суспільного значення.

7. Для реагування на неналежне забезпечення громадських 
експертиз з боку держслужбовців, обґрунтовуємо необхідність 
передбачення юридичної відповідальності винних осіб «за необ-
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ґрунтовану відмову у забезпеченні проведення громадської екс-
пертизи, а також інше порушення законодавства про взаємо-
дію державного органу з громадськими інституціями, вчинене з 
вини посадової особи органу виконавчої влади або місцевого са-
моврядування». На наш погляд цей склад правопорушення до-
цільно унести до Кодексу України про адміністративні пра-
вопорушення як нову статтю 186–8 у главі про порушення 
встановленого порядку управління. Як бачиться, протокол про 
це правопорушення може складати орган юстиції за поданням за-
інтересованих громадських організацій, а постанову у справі — 
виносити суд.

8. Характеризуючи основні рекомендації щодо удосконален-
ня організаційно-правових основ проведення науково-експертної 
діяльності громадських організацій, а також подолання зазначе-
них причин та негативних факторів такої діяльності, зазначимо 
про доцільність:

• систематизувати організаційно-правові основи забез-
печення науково-експертної діяльності громадських органі-
зацій (передусім, механізмів громадського моніторингу і екс-
пертизи) шляхом прийняття спеціального закону, у якому слід 
відпрацювати зміст та форми, механізм організації оцінки дій 
та рішень органів публічної влади, розкрити конкретні вимоги 
до форми експертних висновків та експертних пропозицій, оха-
рактеризувати загальні питання юридичної відповідальності 
держслужбовців за неналежне забезпечення громадської оцінки 
тощо;

• забезпечити систематичне проведення громадських мо-
ніторингу та експертиз діяльності органів публічної влади, для 
чого, при плануванні бюджетів місцевих та центральних органів 
влади, передбачати кошти на конкурсне проведення громадської 
оцінки їх рішень і дій, координувати цей процес з метою усунен-
ня зловживань та корупційних схем;

• організовувати підвищення кваліфікації представників 
органів публічної влади та громадських організацій, для чого 
періодично проводити серії навчальних семінарів та тренінгів, 
спільних для обох сторін з метою поширення знань і навичок з 
використання механізмів громадського моніторингу та експерти-
зи та оприлюднення їх результатів;
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• поширювати позитивний досвід співпраці органів влади 
із інститутами громадянського суспільства на зазначених занят-
тях та у засобах масової інформації.

9. Джерелом розвитку правової освіти як напряму правового 
виховання можуть бути позитивні практики такого недостатньо 
оціненого соціального інституту як правова просвіта. Правопрос-
вітня робота значною мірою проводиться саме недержавними ін-
ституціями. Це комплекс заходів з формування правової культу-
ри та правової свідомості населення шляхом набуття широкими 
верствами населення правових знань та навичок їх застосування. 
Ознаки правової просвіти: вона складається з комплексу право-
просвітніх заходів; стосується права як спеціальної сфери знань; 
призначена для формування правової культури та правової сві-
домості громадян; проводиться для широких верств населення. 
Правова просвіта як соціальне явище забезпечує доступ грома-
дян до правової інформації, формує вміння користуватися нею, 
створює ефективний механізм обміну інформацією правового 
змісту між населенням, дозволяє виявити практичні проблеми 
населення в правовому руслі, забезпечує доступ до правової до-
помоги та інформації соціально-вразливих груп населення. Се-
ред недержавних інституцій, що активно працюють на ниві пра-
вової просвіти, важливе місце належить юридичним клінікам, 
у яких успішно функціонує правопросвітній напрям діяльності.

10. Особливо ефективним для правового виховання молоді 
є започаткований за ініціативою недержавних організацій ін-
терактивний правопросвітній курс «Практичне право». Прак-
тичне право вирізняється від інших форм правової просвіти 
у кращий бік завдяки вираженому спрямуванню на якість: усі 
програми практичного права розроблені кваліфікованими юрис-
тами й педагогами, зорієнтовані на чітку вікову категорію та вра-
ховують її психічний розвиток, увібрали в себе кращі практики 
сучасної інтерактивної педагогіки. Основною групою адресатів 
практичного права є старшокласники, але існують також різно-
види програми, направлені на різноманітне і широке коло осіб, 
як, наприклад, учні молодших класів, студенти неюридичних 
факультетів, юнаки і дівчата, котрі перебувають у виховних і ви-
правних закладах, засуджені до позбавлення волі тощо.
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Заняття практичного права як форми правового виховання 
заслуговують на більшу підтримку з боку держави. Ключові ха-
рактеристики організації з боку держави практичного права як 
форми правового виховання — це координація діяльності дер-
жавних органів і громадських організацій у цій сфері (облік ме-
режі таких інституцій, спільне формування програм їх діяльнос-
ті, підготовка та підвищення кваліфікації залучених фахівців); 
інформаційне і методичне забезпечення занять практичного пра-
ва (залучення кращих фахівців до розробки програм практично-
го права, розширення тематики таких програм та підвищення їх 
якості, державна фінансова підтримка їх поширення); узагаль-
нення і поширення позитивного досвіду роботи з правового вихо-
вання (проведення заходів обміну досвідом та інформування про 
кращі практики правового виховання, стимулювання їх авторів 
та виконавців).

Наукові положення третього розділу знайшли відображення 
у ряді фахових статей автора [455; 456; 457; 458; 459; 460].
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ЮРИДИЧНІ КЛІНІКИ 
ЯК ОСОБЛИВІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
ГРОМАДСЬКОГО СЕКТОРУ: 

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ 
ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ 

4.1. Характеристика юридичної клініки як 
інституту громадянського суспільства і суб’єкта 

адміністративно-правових відносин 

В числі утворень, які займають особливе місце в структурі ін-
ститутів громадянського суспільства, є, на наш погляд, юридичні 
клініки. Питання їх ототожнення з інститутами громадянського 
суспільства остаточно науково не обґрунтоване і викликає диску-
сійні обговорення.

Сьогодні в Україні юридичні клініки виникають за ініціати-
вою студентів і викладачів вищих навчальних закладів юридич-
ного спрямування, за наявності підтримки навчального закладу 
чи організацій громадського сектору. Чіткої кількості юридич-
них клінік поки назвати неможливо в силу їх автономності і 
вільного вибору форм інформування про свою діяльність. При-
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наймні, по-перше, Асоціація юридичних клінік України на по-
чаток 2006 року заявляє про існування 35 стійких юридичних 
клінік, які працюють у 20 областях та Автономній республіці 
Крим [461, с. 5]. По-друге, за координаційної підтримки цього 
руху Міністерством освіти і науки України діяльність юридич-
них клінік інституціолізована та їх буде значно більше (кожний 
вищий навчальний заклад, що здійснює підготовку фахівців 
за напрямом “Право” матиме таку організацію [219]). За про-
веденим нами дослідженням сьогодні в Україні існує понад 
100 юридичних клінік.

Розглянемо сутність діяльності юридичних клінік на основі 
аналізу їх поняття та ґенези.

Термін «юридична клініка» походить від англійського «law 
clinic”, що є її буквальним перекладом на українську. Якщо пер-
ше слово цього терміну не викликає нерозуміння, то категорія 
«клініка» у цьому словосполученні від початку їх існування 
в Україні викликає постійні дискусії та заперечення серед непід-
готовлених представників спільнот юриспруденції та вищої осві-
ти. Негативну службу при цьому відіграє аналогія з медициною 
та медичною клінікою відповідно.

Для розуміння змісту цього терміну та подолання неприйнят-
ної для окремих представників правової освіти аналогії з медич-
ним закладом доцільно звернутися до походження цього терміну.

Перше згадування про юридичні клініки датується сороко-
вими роками XIX століття і, що важливо, базується на землях 
Російської імперії. Перспективний російський цивіліст Д. І. Ме-
йєр звернувся до керівництва Санкт-Петербурзького універси-
тету з пропозицією про створення юридичної консультації для 
населення, в якій будуть проходити практику студенти, що на-
вчаються праву [462]. Однак ідея не отримала підтримки в Санкт-
Петербурзі. Пізніше, вже будучи викладачем Казанського імпе-
раторського університету, Д. І. Мейєр зміг здійснити свою ідею 
з організацією правової клініки для навчання студентів-юристів 
через надання правової допомоги тим, хто її потребує [463, с. 20]. 
Ця юридична клініка проіснувала десять років. До речі, відро-
дження юридичного клінічного руху в Україні у дев’яностих 
роках минулого століття також деякий час оминало провідні на-
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ціональні університети, що дозволяє зазначити цей фактор як 
тенденцію негативного консерватизму їх колективів.

Пізніше, у 1855 році, Д. І. Мейєр обґрунтував діяльність юри-
дичної клініки теоретично [464]: організація юридичних клінік 
має бути максимально простою: бідні люди, які потребують по-
ради та допомоги, звертаються до професора, який завідує прак-
тикою. У присутності студентів він надає поради, розбираючи 
правові казуси, з яких звернулися за юридичною допомогою 
громадяни. При потребі одночасно безкоштовно можливо було 
скласти заяву або судовий позов. Справи ж більш складні могли 
розподілятися між окремими студентами (кураторами). Вірними 
з позицій сучасності є зауваження цього вченого, що юридична 
клініка не повинна перетворюватися на юридичне бюро, що за-
ймається лише юридичною практикою та представництвом, на-
вчальний компонент юридичної клініки не має залишатися поза 
увагою. У статті 1901 року цю ідею розвинув російський профе-
сор О. І. Люблінський [465], який зазначав: «Ідея ця є настільки 
важливою і плідною, що цікаво було б розробити її детальніше і 
спробувати провести паралель між медичною та юридичною клі-
ніками, наскільки це, звичайно, є можливим з огляду на відмін-
ність характерних рис у цих двох галузях знань».

В Європі вперше згадується про юридичну клініку у восьми-
десятих роках ХІХ століття. Професор Фроммгольд опублікував 
у 1881 в німецькому журналі «Deutsche Juristen-Zeitung» статтю 
«Juristische Kliniken» («Юридична клініка»), де вказав на вели-
ке значення, яке мають для лікарської практики клініки, що іс-
нували в той час при медичних факультетах та академіях, і за-
пропонував на їх зразок створити клініки при юридичних вищих 
навчальних закладах, де б студенти під керівництвом професора 
вирішували не вигадані або віджилі юридичні казуси, а надава-
ли б безпосередню юридичну допомогу особам, які її потребують, 
займаючись живими, ще не вирішеними справами [466, с. 9; 467, 
с. 144].

Таким чином, використання для організації, яка надає право-
ву допомогу, на перший погляд, нелогічного медичного терміну 
«клініка» засновується на тому, що у часи першого його згаду-
вання ці категорії не видавалися особливо відмінними. Термін 
«клініка», на погляд Д. І. Мейєра, засновується на тому, що клі-
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ніка сама собою означає застосування знань на практиці [464, 
с. 12–13]. Як доречно зазначає з цього приводу сучасний україн-
ський автор Н. В. Сухицька [468, с. 17], англійське «сlіnіс” має 
суттєво відмінне від українського «клініка» лексичне значення і 
далеко не завжди ототожнюється із власне медичним закладом. 
Використання в цій конструкції слова «клініка» обумовлене тим, 
що сама ідея клінічної юридичної освіти передбачає низку запо-
зичень освітньо-спрямованого характеру саме із клініки медич-
ної. По-перше, обидва заклади лікують: перший — від фізичних 
або психічних хвороб, другий — від недостатньої правової освіти. 
По-друге, як у медичних, так і в юридичних клініках здійсню-
ється викладацька та науково-дослідна діяльність.

У згаданій праці професор О. І. Люблінський зазначає: «Що ж 
до назви нового закладу через близьку його аналогію щодо ор-
ганізації, способу діяльності, а також схожість цілей з медич-
ною клінікою, назва його «юридична клініка» доволі прийнят-
на, хоча спочатку й видається дивною. Потрібно домовитися, 
щоб цей термін пов’язувався винятково з юридичними клініка-
ми» [465, с. 181].

Ще один термін, який часто використовується паралельно, та 
пов’язується із діяльністю юридичних клінік — «pro bоnо” [468, 
с. 17], — з латинської мови перекладається словосполученням 
«для добра». Така назва юридичної клініки пояснюється спря-
мованістю її діяльності — надавати допомогу, робити добро най-
менш забезпеченим верствам населення. Відмітимо, що така 
назва юридичної клініки є запозиченням із американської прак-
тики (саме на основі досвіду юридичної клінічної освіти у США 
відроджувались юридичної клініки в Україні) і сьогодні вже 
менш використовувана.

В юридичній літературі поняття «юридична клініка» най-
частіше розглядається у кількох значеннях. По-перше, юридич-
ними клініками називають спеціальні навчальні програми, які 
складаються з методичних рекомендацій щодо їх впровадження 
в навчальний процес і плану роботи юридичних клінік як струк-
турних підрозділів. Метою подібних програм є подолання розри-
ву між практичною і теоретичною юридичною освітою, допомога 
суспільству у вигляді безкоштовних юридичних консультацій. 
Це вже складає запозичення російського досвіду, який теж вра-
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ховувався на теренах України у середині дев’яностих. Відмітимо, 
що така асоціація не є досить вірною, адже для освітньої харак-
теристики юридичних клінік запропоновано інший термін (юри-
дична клінічна освіта). До того ж, зазначена категорія не охо-
плює усього комплексу компонентів юридичної клінічної освіти, 
що буде розкрито у підрозділі 4.2.

Більш поширеними сьогодні, але не бездоганними, аналогія-
ми терміну «юридична клініка» є:

1) структурно оформлений підрозділ юридичного вищого на-
вчального закладу (факультету), з певним штатом співробітни-
ків, що навчаються практичним прийомам і навичкам ведення 
конкретних юридичних справ, у процесі надання (переважно без-
коштовно) юридичної допомоги соціально незахищеним верствам 
населення [468, с. 18; 469];

2) громадська приймальня, у якій надаються безкоштовні пра-
вові консультації студентами-юристами.

Друга аналогія юридичної клініки є невірною, виходячи із 
практики створення подібних приймалень без навчальної мети: 
політичними партіями, громадськими організаціями, які вико-
ристовують студентів без надання їм достатньої навчальної під-
тримки. Перше визначення з наведеного більш доречне, проте і 
воно не охоплює усього спектру напрямів діяльності юридичної 
клініки.

Тому, на основі аналізу сутності діяльності юридичних клінік, 
вивчення з цього приводу наукової літератури та практики діяль-
ності юридичних клінік, проведення опитування їх керівників, 
нами сформульовано таке визначення. Юридична клініка — це 
структурний підрозділ або громадське формування юридичного 
вищого навчального закладу (факультету), яке створюється для 
практичного навчання студентів-юристів навичкам майбутньої 
професії шляхом здійснення соціально-орієнтованої правозахис-
ної і правопросвітньої діяльності під керівництвом викладацько-
го корпусу.

Характеризуючи завдання юридичних клінік, відмітимо, що 
загалом вони різноспрямовані як для однієї інституції, проте вда-
ло поєднуються у діяльності саме юридичних клінік як особли-
вих утворень.
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Загальні завдання юридичної клініки, за Н. В. Сухиць-
кою [468, с. 26–27] полягають у наступному:

1) практичне навчання студентів-правників (ознайомлення із 
правозастосовною діяльністю; розвиток філософії юриста; озна-
йомлення із соціальними реаліями українського суспільства; ви-
тлумачення доцільності застосування альтернативних від суто 
юридичних шляхів вирішення спорів; розвиток комунікативних 
якостей, передусім спілкування з людьми; самовдосконалення 
в процесі роботи юристом; пошук інформації; застосування ін-
терактивних методів навчання; допомога студентам у працевла-
штуванні);

2) надання безоплатної правової допомоги (захист прав і охо-
ронюваних законом інтересів людини; соціальна і благодійна 
функція захисту найбільш незахищених осіб; правова освіта на-
селення; економія державних коштів на надання правової допо-
моги; вирішення соціальних проблем населення регіону);

3) популяризаторська діяльність (розповсюдження ідеї клініч-
ної юридичної освіти; фінансова, інформаційна, методологічна 
допомога новим юридичним клінікам; співпраця в інших фор-
мах);

4) допомога вищим навчальним закладам (вдосконалення 
якості юридичної освіти; організація практики студентів; ство-
рення сприятливого іміджу вищого навчального закладу; підго-
товка нових викладачів і спеціалістів).

Зазначимо деяку хаотичність систематизації завдань юридич-
них клінік у праці зазначеного автора, що зумовлюється недо-
статнім вивченням проблематики: працевлаштування студен-
тів не є формою практичного навчання, альтернативні способи 
розв’язання спорів теж є юридичними, серед завдань не врахова-
но інші напрями діяльності юридичних клінік (передусім, пра-
вову просвіту), різні форми співпраці при діяльності юридичних 
клінік не несуть цілі їх популяризації, проте загалом тенденції 
підмічені вірно.

Більш доречно опрацьовані завдання юридичних клінік у до-
слідженні Н. С. Дубчак [470, с. 34]. Вона підтверджує загально-
визнані у юридичному клінічному русі твердження, за якими 
діяльність юридичних клінік спрямована на реалізацію таких за-
вдань (функцій):
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1. Правозахисна функція юридичної клініки полягає у надан-
ні безоплатної первинної та вторинної правової допомоги особам, 
які звертаються за нею в юридичну клініку.

2. Правопросвітня функція юридичної клініки полягає у пра-
вовій освіті населення через консультації, роз’яснення, лекторії, 
випуск літератури тощо. Відзначимо, що головним інструмен-
том правопросвіти юридичних клінік є не зазначені Н. С. Дубчак 
форми, а проведення інтерактивних занять за програмою «Прак-
тичне право».

3. Навчально-формуюча функція юридичної клініки включає 
в себе дві складові: з одного боку, створення умов на базі юридич-
ної клініки для фахової практики студентів, набуття ними пер-
ших навичок практичної роботи; з іншого боку, робота студента 
в юридичній клініці формує у нього високу громадянську пози-
цію, моральність, соціальну відповідальність, співчуття до ближ-
нього та інші якості, якими повинен володіти юрист і які часто 
згадуються у кодексах, правилах етики адвокатів, суддів тощо, і 
які, можемо констатувати, на жаль, не так часто сьогодні прояв-
ляють правники на практиці [470, с. 34].

4. Відмітимо, що з наведених трьох характеристик вірним є 
визнання першості за останньою, адже вузівські юридичні клі-
ніки створюються саме для навчання студентів, інші завдання є 
похідними.

Нарешті зазначимо широкий перелік основних завдань юри-
дичної клініки на підставі ключового нормативного акту про їх 
діяльність [219]:

• надання студентам юридичної клініки можливості набут-
тя навичок практичної діяльності за фахом;

• створення місць для проходження студентами навчальної 
та виробничої практики;

• надання громадянам соціально вразливих верств населен-
ня суспільства безоплатних юридичних консультацій;

• проведення заходів з правової освіти населення;
• забезпечення можливості спілкування студентів під час 

навчального процесу з фахівцями-практиками судових і правоо-
хоронних органів, інших державних органів та органів місцевого 
самоврядування з питань їх діяльності;
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• створення ефективного механізму обміну інформацією 
між населенням, засобами масової інформації та юридичною клі-
нікою, що дозволить оперативно реагувати на практичні потреби 
громадян.

 Відповідно до мети та завдань юридичної клініки вищого на-
вчального закладу, для її повного та ефективного функціонуван-
ня керівництво юридичної клініки і вищого навчального закладу 
організовує й забезпечує:

•  проведення спецкурсу з “Основ юридичної клінічної прак-
тики”, де охоплюються засади та функції діяльності юридичних 
клінік, а також акцентується увага на основних аспектах юридич-
ної практики;

•  проведення теоретичних та практичних занять за резуль-
татами діяльності юридичної клініки;

•  проведення правоосвітніх, правороз’яснювальних та ін-
ших навчально-практичних заходів;

•  надання безоплатної правової допомоги з питань захисту 
прав і свобод людини та організацій з усіх галузей права відповід-
но до чинного законодавства України;

•  проведення роботи з документами правового характеру і 
базами даних;

•  підготовку і поширення публікацій для населення з акту-
альних правових питань;

•  співпрацю з представниками державних і недержавних 
органів та організацій;

•  проведення науково-практичних конференцій, семінарів, 
тренінгів та інших заходів з актуальних правових питань;

•  проведення роботи з систематизації й аналізу судової 
практики України, рішень Європейського Суду з прав людини, 
вирішення юридичних питань у правоохоронних органах, орга-
нах державної влади і місцевого самоврядування;

•  співробітництво з іншими юридичними клініками вищих 
навчальних закладів України та за межами держави [219].

Для характеристики юридичних клінік як суб’єктів адміні-
стративних правовідносин, доцільно навести їх класифікацію:

1. За організаційно-правовою формою:
• структурний підрозділ вищого навчального закладу (на-

приклад, у Національному університеті «Києво-Могилянська 
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академія», Хмельницькому університеті управління та права) — 
це найдоречніша форма функціонування, що відповідає змісту 
Типового положення про юридичну клініку [219];

• громадський підрозділ вищого навчального закладу (на-
приклад, у Національній академії внутрішніх справ) — це пере-
хідна форма до вищезазначеної, без додаткової підтримки та мо-
тивації з боку навчального закладу такі форми юридичних клінік 
як правило припиняють своє існування через незначний часовий 
період;

• організація студентської ініціативи та самоврядуван-
ня (нетривалий час такі форми юридичних клінік існували у різ-
них навчальних закладах) — як і попередня форма є перехідною 
та ще менш тривалою;

• форма співпраці недержавної правозахисної організації 
з вищим навчальним закладом. Вона може бути досить успіш-
ною, як, наприклад, у громадській організації «Правові ініціа-
тиви» (м. Острог) та Національному університеті «Острозька ака-
демія», або ж тимчасовим утворенням громадської організації 
на час реалізації конкретного проекту (наприклад, у благодійній 
організації «Всеукраїнська рада захисту прав і безпеки пацієн-
тів»). Невірність позиції про функціонування юридичної клініки 
виключно на базі громадської організації засновується відсутніс-
тю компонента навчання студентів-юристів, у чому може бути за-
інтересований лише навчальний заклад;

• інші форми. Російські автори [463, с. 278–292] зазнача-
ють про діяльність юридичних клінік при судах, правоохорон-
них органах тощо. Відмітимо, як і у попередній формі, що такі 
інституції можуть існувати лише під егідою вищого навчального 
закладу, невірним та зловживаючим є існування «юридичних 
клінік» без зв’язку з вищою освітою в якості громадської при-
ймальні.

2. За напрямами діяльності:
• юридичні клініки, що надають правову допомогу (прак-

тично усі без винятку юридичні клініки, як свідчить прове-
дене опитування);

• юридичні клініки, що займаються правовою просвітою 
(20–30% юридичних клінік за результатами проведеного опиту-
вання);
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• юридичні клініки, що відпрацьовують імітацію (моделю-
вання) форм практичної роботи юриста (нормотворчість, справи 
суспільного значення, процесуальне представництво, медіація 
тощо) без роботи з клієнтами (особами, що потребують правових 
послуг) — наприклад, деякі юридичні клініки Донецького націо-
нального університету, Національної академії внутрішніх справ, 
Національного університету «Києво-Могилянська академія», 
Хмельницького університету управління та права та ін.;

• юридичні клініки змішаних форм, що поєднують декіль-
ка напрямів.

3. За місцем у наданні безоплатної правової допомоги. Ця кла-
сифікаційна група виділяється порівняно недавно, виходячи із 
прийняття Закону України «Про безоплатну правову допомогу». 
За цим законом визначено два види такої допомоги і юридичні 
клініки почали відстоювати дві позиції, за тим видом правової 
допомоги, яку вони готові надавати:

• юридичні клініки, що надають лише первинну правову 
допомогу;

• юридичні клініки, що надають первинну і вторинну пра-
вову допомогу. Легітимність цього типу юридичних клінік засно-
вується на конституційних основах вибору захисника своїх прав 
та ліберальних підходах деяких процесуальних кодексів, які до-
пускають широкі варіанти вибору представництва у суді. Право-
ву основу для цих типів юридичних клінік може створити вне-
сення змін до зазначеного закону, що сьогодні здійснюється.

Інші типи класифікацій юридичних клінік (за методами ро-
боти з клієнтами, за спеціалізацією тощо) є неактуальними для 
цього дослідження.

Суттєві особливості адміністративно-правового статусу юри-
дичних клінік випливають із розуміння їх як інституту громад-
ськості, що забезпечується переважно вищими навчальними за-
кладами, більшість яких сьогодні є державними [471]. Сам факт 
державної підтримки створення юридичних клінік вніс певний 
дисонанс у розуміння сутності юридичні клініки у системі «гро-
мадянське суспільство — держава». Адже раніше такі організа-
ції ототожнювалися з інститутами громадськості [472].

Детальніше розглянемо визначення юридичної клініки, які 
дозволяють її охарактеризувати за приналежністю до недер-
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жавних інституцій чи до представників державного апарату. 
Юридична клініка — це формування, яке створюється для пра-
возахисної і правопросвітньої діяльності та функціонує на базі 
вищого навчального закладу, за ініціативою закладу (чи громад-
ської організації у співпраці з навчальним закладом), до складу 
якого входять студенти, викладачі, фахівці-практики [473]. З 
іншої позиції, юридична клініка є структурним підрозділом ви-
щого навчального закладу і створюється як база для практичного 
навчання та проведення навчальної практики студентів старших 
курсів [219].

Отже, дискусійність заснована на апріорному правилі, що 
всі юридичні клініки повинні працювати в тісній інтеграції з 
навчальними закладами. Державні навчальні заклади викону-
ють завдання з підготовки фахівців за держзамовленням, недер-
жавні — є комерціалізованими структурами. Таким чином, 
навчальні заклади із своїх сутнісних характеристик опосередко-
вано співвідносяться з інститутами громадянського суспільства, 
а юридична клініка як утворення навчального закладу окремими 
науковцями може не сприйматися як інститут громадського сек-
тору.

Ми відстоюємо іншу позицію. На наш погляд, юридичні кліні-
ки в Україні є своєрідними організаціями, які, виконуючи спіль-
ні завдання, притаманні одночасно державі і громадянському 
суспільству, за своєю об’єднаною сутністю все ж є у більшій мірі 
організаціями громадського сектору.

Для доведення названої тези спробуємо розглянути діяльність 
юридичних клінік за сутнісними ознаками державних установ 
і недержавних організацій: за метою, за організаційно-правовою 
формою, за принципами діяльності. Методом аналізу обираємо 
доведення від протилежного, тобто у наукових цілях припустімо 
наявність у юридичних клінік ознак виключно державної уста-
нови (її структурного підрозділу).

За метою утворення і діяльності державні установи пов’я-
зуються з функціями держави як їх засновника у соціальній, 
культурній чи іншій невиробничій сфері [70, т. 6, с. 228]. На-
вчальний заклад як установа має відповідні цілі та функції: за-
безпечення умов, необхідних для отримання вищої освіти, під-
готовка фахівців для потреб України [86]. Як правило, державні 
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установи керуються у своїй діяльності імперативно встановле-
ними методами реалізації державних функцій (дозволено те, що 
спеціально передбачено законом) [474, с. 30], зокрема держава 
забезпечує діяльність навчального закладу. Недержавні утво-
рення (об’єднання громадян) створюються з метою спільної ре-
алізації прав і свобод громадян [475], задоволення особистих чи 
професійних і суспільних інтересів [70, т. 1, с. 637]. Держава 
не втручається у діяльність об’єднань громадян, але може делегу-
вати їм свої окремі функції на основі диспозитивно встановлених 
норм (надає можливість при умові відповідності спеціально уста-
новленим умовам та за умови державного контролю).

Юридична клініка поєднує у собі складові мети державних ор-
ганізацій (забезпечення освітнього процесу як база для навчаль-
ної практики та викладання однойменного навчального курсу, 
розширення співробітництва вищого навчального закладу [463, 
с. 5; 157]) та недержавних утворень (реалізація спільних про-
фесійних і суспільних інтересів членів (працівників) юридичної 
клініки на засадах вибору дозволених державою форм діяльнос-
ті). Але ключовим фактором для юридичної клініки є не держав-
на імперативна вказівка, а вільний вибір напрямів своєї діяль-
ності, що асоціюється з цілями громадських утворень [70, т. 1, 
с. 637]. Зокрема, всі юридичні клініки забезпечують надання 
безкоштовної правової допомоги найбільш вразливим верствам 
населення, частково заповнюючи порожнечу, що існує у сфері 
надання правової допомоги [463, с. 4] через неспроможність дер-
жавних організацій. Причому вибір форм правової допомоги, га-
лузей права, з яких надаються консультації, супутніх напрямів 
діяльності (зокрема, правопросвітня діяльність), залежить не від 
державного замовлення, а залежно від ініціативи учасників орга-
нізації.

За організаційно-правовою формою установи і організації до-
цільно розглядати у сукупності кількох пов’язаних між собою 
компонентів: порядок утворення, наявність статусу юридичної 
особи, порядок оформлення діяльнісних відносин з персоналом 
організації (у тому числі з керівництвом), застосування методів 
управління у діяльності організації, організаційна структура, по-
рядок фінансування.
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Якщо ми припустимо, що юридична клініка є суто держав-
ною установою, структурним підрозділом вищого навчального 
закладу, то її організаційно-правові характеристики мають бути 
відповідними. Так, юридична клініка створюється навчальним 
закладом, не має статусу окремої юридичної особи, керівник 
юридичної клініки призначається рішенням уповноваженого ке-
рівника навчального закладу, структуру і штат юридичної клі-
ніки визначає той самий керівник навчального закладу, фінан-
сування юридичної клініки здійснюється частково за рахунок 
коштів навчального закладу [219].

З іншого боку, ключовим фактором діяльності юридичної клі-
ніки є аналіз її діяльності з організаційно-правової позиції. Осно-
вну роботу у юридичній клініці проводять студенти юридичних 
вишів і факультетів. Штатними працівниками юридичної клі-
ніки вони бути не можуть, діють на засадах волонтерства, тобто 
добровільно, безоплатно виконують завдання юридичної клініки 
з мотивацією самореалізації. Волонтера не можна зобов’язати 
що-небудь зробити, волонтерство є виключно елементом громад-
ського сектору. Якщо припустимо, що організаційно спрямову-
ють діяльність юридичної клініки штатні працівники (керівник, 
викладачі-куратори, завідувачі секторами, інші особи), то опи-
тування працівників юридичних клінік України свідчить, що 
у більшості таких організацій викладачі і навіть керівники ді-
ють на громадських засадах, тобто теж є волонтерами. Отже, на-
казом керівника вищого навчального закладу реально працюю-
чу юридичну клініку не утворити, імперативною вказівкою про 
кількість учасників і структуру не можна зобов’язати волонтерів 
працювати. Керівник юридичної клініки, навіть призначений ім-
перативно, все одно застосовує методи організації діяльності, ха-
рактерні для недержавних організацій (координацію, заохочен-
ня тощо). З іншого боку, щоб виокремити усі ознаки громадської 
діяльності, штатними працівниками усіх учасників юридичної 
клініки зробити неможливо, адже повторимося про вільний ви-
бір форм і напрямів її діяльності за їх ініціативою.

Чим же у такому разі є рішення керівника вишу про утво-
рення юридичної клініки, якщо не імперативним наказом про 
створення державної установи чи її підрозділу? Не заперечуючи 
виняткової важливості цього акту для діяльності юридичної клі-
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ніки, відзначимо, що він сутнісно близький до акту легалізації 
об’єднання громадян. Коротко відзначимо спільні риси цих двох 
актів з позиції теорії організації: 1) приймаються спеціально 
уповноваженою організацією (органи юстиції у першому випад-
ку і навчальний заклад у другому спеціальними актами зако-
нодавства уповноважені на санкціонування початку діяльності 
об’єднань громадян та юридичних клінік); 2) означають фактич-
ний початок діяльності новоствореної організації; 3) визначають 
статус організації як суб’єкта господарювання; 4) передбачають 
можливість подальшої установчої діяльності (наприклад, виго-
товлення штампів, печаток, підшукування приміщення для ро-
боти тощо).

Фактор фінансування з боку вищого навчального закладу, 
який, на перший погляд, однозначно свідчить про державну 
складову цієї інституції, нівелюється даними опитувань, про-
ведених у 2004 та 2013 роках автором дослідження. Так, внесок 
навчального закладу у забезпечення діяльності юридичних клі-
нік України складав в середньому 37,75% від її забезпечення з 
інших (недержавних джерел), велика частина юридичних клі-
нік не отримувала жодного фінансування з боку свого вишу [476, 
с. 247], тобто базовий навчальний заклад у більшості забезпечує 
лише мінімальні витрати на діяльність юридичної клініки, фі-
нансування розвитку її програм та ініціатив у більшості є турбо-
тою керівника організації.

Нарешті, третя складова нашого порівняння найближча 
до аналізу сутності юридичної клініки як організації: принципи 
діяльності. У цьому питанні прихильники державної сутності ді-
яльності юридичної клініки можуть зазначити, що затверджені 
на нормативно-правовому рівні принципи їх діяльності (поваги 
до права, справедливості, людської гідності; спрямованості на за-
хист прав і свобод людини; гуманізму; законності та верховен-
ства права; об’єктивності; безоплатності надання правової допо-
моги; конфіденційності; компетентності та добросовісності [219]) 
не містять особливих ознак, притаманних інститутам грома-
дянського суспільства. Дійсно це так, але на наш погляд це по-
яснюється тим, що доцільно розглядати дві групи принципів 
діяльності: 1) загальні, 2) організаційні. І наведені принципи ді-
яльності юридичних клінік утворюють якраз першу з двох груп. 



267

Юридичні клініки як особливі організації громадського сектору: 
теорія та практика організації та функціонування

Організаційні ж принципи фахівцями адміністративного пра-
ва розуміються як такі, що витікають з основних і сприяють їх 
розвитку [477, с. 20]. Так, організаційні принципи визначають 
питання розподілу управлінських функцій, основи якості ді-
яльності, залучення конкретних методів та форм організації та 
управління. Для юридичних клінік такі принципи у вже зазна-
чених джерелах прямо не вказані. Підзаконний нормотворець 
пішов шляхом мінімізації недержавної складової діяльності 
юридичної клініки. Ми усунемо цей недолік і доповнимо групу 
організаційних принципів діяльності юридичних клінік на осно-
ві аналізу сутності їх діяльності та дослідження організаційних 
принципів, притаманних громадським об’єднанням [109], волон-
терським організаціям [475], діючим юридичним клінікам [478].

Так, юридична клініка як особлива організація, для якої ха-
рактерне поєднання елементів державних установ і громадських 
утворень діє на основі поєднання таких принципів організації та 
управління: добровільність та доброчинність діяльності, спіль-
ність інтересів і рівність прав її учасників, єдиноначальне керу-
вання при умові самоврядування і демократизму в управлінні, 
відповідальність за прийняті рішення, поєднання сформульова-
них державою завдань і свободи вибору напрямів своєї діяльнос-
ті, пріоритет навчальних цілей над соціально-орієнтованими.

Прикладом того, що нейтрально сформульовані загальні прин-
ципи діяльності не виключають сутнісних ознак недержавних ор-
ганізацій є принципи діяльності адвокатури. Так, законом Укра-
їни «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» затверджені такі 
загальні принципи: верховенства права, законності, незалежнос-
ті, конфіденційності та уникнення конфлікту інтересів (до речі 
помітна співзвучність принципів, які закріплені щодо діяльності 
юридичних клінік з наведеними принципами адвокатської діяль-
ності); що не суперечить громадській сутності адвокатури, яка 
діє на засадах добровільності, самоврядування, колегіальності та 
гласності [479].

Ще одним аргументом, який доводить прояви громадського 
характеру юридичної клініки є створення юридичними клініка-
ми України особливих органів: Асоціації та Фундації юридичних 
клінік, тобто громадських організацій, які координують їх діяль-
ність і сприяють їх розвитку.
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Таким чином, аналіз сутнісних положень діяльності юри-
дичних клінік дозволяє зробити висновок про хибність бачення 
цих організацій лише як традиційних структурних підрозділів 
вищих навчальних закладів. У їх діяльності, яка вже склала-
ся як така, присутні в рівному ступені прояви державного і гро-
мадського секторів. Ми бачимо юридичну клініку як особливу 
форму організацій громадського сектору, утворену за спільною 
ініціативою вишу та спільноти його викладачів і студентів. Така 
інституція поєднує традиційні ознаки зареєстрованих громад-
ських об’єднань і вільно утворених груп за інтересами (що діють 
на основі повідомлення про заснування).

Насамкінець, надамо характеристики юридичній клініці за 
традиційними елементами адміністративної правосуб’єктності.

Адміністративна правоздатність — встановлена і забезпечена 
державою можливість суб’єкта розпочати діяльність, вступати 
в адміністративні правовідносини, мати суб’єктивні юридичні 
права і виконувати суб’єктивні юридичні обов’язки. Наказом Мі-
ністерства освіти і науки України № 592 від 3.08.2006 визначено: 
ректорам вищих навчальних закладів, що здійснюють підготов-
ку фахівців за напрямом “Право”, незалежно від форм власнос-
ті і підпорядкування, забезпечити створення юридичних клінік 
та їх функціонування [219]. Цим положенням, а також актами 
про юридичні клініки конкретних вишів і передбачено органі-
заційні аспекти започаткування діяльності юридичних клінік. 
Зазвичай, як відмічалося вище, для початку правоздатності 
юридичної клініки недостатньо наказу ректора: як громадські 
організації, юридичні клініки перед легалізацією їх діяльнос-
ті керівництвом, проводять установчі збори, де визначають свій 
інтерес до практичної навчальної діяльності через правозахист і 
правопросвіту. Отже, юридична клініка є правоздатною з момен-
ту прийняття акту про її діяльність керівником вищого навчаль-
ного закладу (інституту, факультету), який легалізує попередньо 
виявлену ініціативу колективу юридичної клініки (викладачів 
та студентів). Деякі автори відмічають необхідність попередньо-
го погодження положення про юридичну клініку з місцевим під-
розділом Міністерства юстиції України. На наш погляд, таке по-
годження є недоцільним, адже працівники Міністерства юстиції 
України брали участь у розробці Типового положення про юри-
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дичну клініку та передбачили у ньому достатньо норм про діяль-
ність юридичних клінік, щоб після цього ще раз погоджувати ло-
кальні положення.

Адміністративна дієздатність — здатність суб’єкта самостій-
но, осмисленими діями реалізовувати це здатність своїми діями 
набувати для себе прав, створювати для себе обов’язки у сфері 
публічного управління і самостійно їх здійснювати. Дієздатність 
юридичної клініки, як і її правоздатність розпочинається з мо-
менту її легалізації актом керівника вищого навчального закла-
ду та її межі визначаються: типовим положенням про юридичну 
клініку вищого навчального закладу; статутом вищого навчаль-
ного закладу; наказом (розпорядженням) керівника вишу про 
її діяльність та затвердженого цим актом положення про діяль-
ність конкретної юридичної клініки. Дієздатність юридичних 
клінік також визначається іншими актами законодавства: пе-
редусім, законами про освіту і надання безоплатної правової до-
помоги. Для забезпечення дієздатності юридична клініка, хоч 
і не має статусу юридичної особи, але як структурний підрозділ 
вишу, може мати штампи і бланки з власним найменуванням, 
користуватися майном навчального закладу [219].

Адміністративна деліктоздатність — це здатність нести відпо-
відальність за вчинені адміністративні правопорушення. Щодо 
юридичної клініки, слід відзначити такі особливості її деліктоз-
датності: колективна відповідальність як структурного підрозді-
лу юридичної особи поєднується із персональною відповідальніс-
тю її керівника, працівників та волонтерів. Вищий навчальний 
заклад відповідає за дотримання законодавства, прийняті рішен-
ня, дії чи бездіяльність юридичної клініки; керівник юридичної 
клініки відповідає за досягнуті нею результати; конкретні винні 
особи з числа персоналу юридичної клініки несуть відповідаль-
ність за їх дії чи бездіяльність.

Рішення юридичної клініки про відмову у наданні безоплатної 
правової допомоги мають особливий порядок оскарження. Наша 
позиція з цього приводу дещо відмінна від положень законопро-
ектів щодо ролі юридичних клінік у наданні безоплатної право-
вої допомоги [480; 481]:

• рішення юридичної клініки про відмову у наданні право-
вої допомоги можуть бути оскаржені до ректора вищого навчаль-
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ного закладу, оскарженню до інших органів юстиції або управ-
ління освітою в адміністративному та оскарженню в судовому 
порядку вони не підлягають;

• дії та бездіяльність студентів-консультантів юридичної 
клініки, які порушують порядок та строки розгляду звернень 
про надання безоплатної правової допомоги, надання неякісної 
правової допомоги можуть бути оскаржені особою, яка зверну-
лася за такою допомогою, керівнику юридичної клініки. Право 
на таке оскарження та його порядок повинні бути роз’яснені осо-
бі під час її звернення до юридичної клініки.

Причина такого виключення щодо правових основ деліктоз-
датності юридичних клінік випливає із їх навчальної функції: 
звернення за безоплатною правовою допомогою до нефахівців, 
якими є студенти-консультанти юридичної клініки має на меті їх 
навчити основам юридичної діяльності, помилки у правозахис-
ті в таких випадках будуть частіші, ніж у інших фахівців в га-
лузі права. Разом з тим, виходячи із мети діяльності юридичних 
клінік, із затребуваності їх послуг населенням, це виключен-
ня є виправданим. Особи, що потребують правової допомоги та 
не сплачують за неї, звертаючись до юридичної клініки, як пра-
вило, усвідомлюють це, проте доцільно на рівні локальних актів 
вимагати підписання згоди про надання юридичної консультації 
на умовах обмеженої відповідальності.

Проведення дослідження ґенези та ролі юридичних клінік як 
інституцій юридичного спрямування та суб’єктів адміністратив-
них правовідносин дозволило нам дійти таких висновків.

1. В числі утворень, які займають особливе місце в струк-
турі інститутів громадянського суспільства, є, на наш погляд, 
юридичні клініки. За проведеним нами дослідженням сьогодні 
в Україні існує понад 100 юридичних клінік.

2. Нами сформульовано таке визначення: юридична кліні-
ка — це структурний підрозділ або громадське формування юри-
дичного вищого навчального закладу (факультету), яке створю-
ється для практичного навчання студентів-юристів навичкам 
майбутньої професії шляхом здійснення соціально-орієнтованої 
правозахисної і правопросвітньої діяльності під керівництвом ви-
кладацького корпусу.
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3. Діяльність юридичних клінік спрямована на реалізацію та-
ких функцій: правозахисна, правопросвітня, навчально-форму-
юча. Вірним є визнання першості за останньою, адже юридичні 
клініки створюються саме для навчання студентів, інші завдання 
є похідними.

4. Для характеристики юридичних клінік як суб’єктів право-
відносин, доцільно навести їх класифікацію:

• за організаційно-правовою формою: структурний підроз-
діл вищого навчального закладу; громадський підрозділ вищого 
навчального закладу; організація студентської ініціативи та са-
моврядування; форма співпраці недержавної правозахисної орга-
нізації з вищим навчальним закладом; інші форми;

• за напрямами діяльності: юридичні клініки, що надають 
правову допомогу; юридичні клініки, що займаються правовою 
просвітою; юридичні клініки, що відпрацьовують імітацію (моде-
лювання) форм практичної роботи юриста (нормотворчість, спра-
ви суспільного значення, процесуальне представництво, медіація 
тощо) без роботи з клієнтами; юридичні клініки змішаних форм, 
що поєднують декілька напрямів;

• за місцем у наданні безоплатної правової допомоги, яку 
вони готові надавати: юридичні клініки, що надають лише пер-
винну правову допомогу; юридичні клініки, що надають первин-
ну і вторинну правову допомогу.

5. Суттєві особливості адміністративно-правового статусу 
юридичних клінік випливають із розуміння їх як інституту гро-
мадськості, що забезпечується переважно вищими навчальними 
закладами, більшість яких сьогодні є державними [482]. Аналіз 
сутнісних положень діяльності юридичних клінік дозволяє зро-
бити висновок про хибність бачення цих організацій лише як 
традиційних структурних підрозділів вищих навчальних закла-
дів. У їх діяльності, яка вже склалася як така, присутні в рів-
ному ступені прояви державного і громадського секторів. Ми 
бачимо юридичну клініку як особливу форму організацій громад-
ського сектору, утворену за спільною ініціативою вишу та спіль-
ноти його викладачів і студентів. Така інституція поєднує тра-
диційні ознаки зареєстрованих громадських об’єднань і вільно 
утворених груп за інтересами (що діють на основі повідомлення 
про заснування).
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6. Характеристики юридичної клініки за традиційними еле-
ментами адміністративної правосуб’єктності наступні:

• юридична клініка є правоздатною з моменту прийняття 
акту про її діяльність керівником вищого навчального закла-
ду (інституту, факультету), який легалізує попередньо виявле-
ну ініціативу колективу юридичної клініки (викладачів та сту-
дентів);

• дієздатність юридичної клініки розпочинається з момен-
ту її легалізації актом керівника вищого навчального закладу та 
її межі визначаються: типовим положенням про юридичну клі-
ніку вищого навчального закладу; статутом вищого навчального 
закладу; наказом (розпорядженням) керівника вишу про її ді-
яльність та затвердженого цим актом положення про діяльність 
конкретної юридичної клініки. Дієздатність юридичних клінік 
також визначається іншими актами законодавства: передусім, 
законами про освіту і надання безоплатної правової допомоги. 
Для забезпечення дієздатності юридична клініка, хоч і не має 
статусу юридичної особи, але як структурний підрозділ вишу, 
може мати штампи і бланки з власним найменуванням, користу-
ватися майном навчального закладу;

• особливості деліктоздатності юридичної клініки: колек-
тивна відповідальність як структурного підрозділу юридичної 
особи поєднується із персональною відповідальністю її керівни-
ка, працівників та волонтерів. Вищий навчальний заклад від-
повідає за дотримання законодавства, прийняті рішення, дії чи 
бездіяльність юридичної клініки; керівник юридичної клініки 
відповідає за досягнуті нею результати; конкретні винні особи з 
числа персоналу юридичні клініки несуть відповідальність за їх 
дії чи бездіяльність. Рішення юридичної клініки про відмову 
у наданні безоплатної правової допомоги, інші рішення, дії чи 
бездіяльність мають особливий порядок оскарження.

7. Для утвердження загального розуміння юридичних клінік 
як суб’єктів адміністративних правовідносин сьогодні необхідно: 
по-перше, вдосконалити теоретичні засади функціонування юри-
дичних клінік, закріпивши їх особливе місце у правовій системі 
українського суспільства; по-друге, вдосконалити існуючі норма-
тивно-правові основи діяльності юридичних клінік, доповнивши 
їх положеннями про громадські елементи діяльності таких утво-
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рень; по-третє, ініціювати процес легалізації юридичних клінік 
України як спільного утворення вищого навчального закладу та 
ініціативних груп громадян; по-четверте, підтримувати ініціати-
ви щодо розширення усіх проявів діяльності юридичних клінік 
як показників прямування держави до гуманістичних начал де-
мократії та верховенства права.

4.2. Адміністрування навчальними компонентами 
юридичної клінічної освіти 

Головними характеристиками діяльності юридичних клінік 
визначається надання безпосередньої правової допомоги студен-
тами-юристами для соціально-незахищених верств населення, 
проведення просвітніх акцій для неповнолітніх або інших груп 
населення. Разом з тим, дослідження діяльності юридичних клі-
нік вищих навчальних закладів України дозволяє побачити для 
суспільства не лише користь від їх правозахисної та просвітньої 
практики, але і виділити основні аспекти впровадження основ 
юридичної клінічної діяльності у навчальний процес. Адже сту-
денти юридичної клініки займаються правозахистом під час на-
вчання, їх професійному становленню сприяють визначені на-
вчальним закладом викладачі, які навчають клініцистів основам 
майбутньої діяльності та безпосередньо координують їх правоза-
хисну роботу [483, с. 82–83].

Юридична клінічна освіта — це апробований механізм спри-
яння якості та надання практичного спрямування юридичної 
освіти, що проявляється у створенні для студентів можливості 
під час навчання набувати навичок майбутньої професії, викону-
ючи аналітичну і безпосередньо правозахисну і правопросвітню 
роботу у юридичній клініці. Юридична клінічна освіта як на-
вчальна технологія ― це особлива форма самостійного навчан-
ня студентів-правників у межах вищого навчального закладу, 
яка полягає у набуті ними умінь та навиків юридичної професії, 
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практичного досвіду щодо різних форм правозахисної, право-
просвітньої і правотворчої діяльності юриста-практика.

Джерельною базою проведеного аналізу слугували праці про-
відних авторів-керівників юридичних клінік України Р. Генто-
ша, І. Дмитриченка, М. Дулеби, В. Єлова, Н. Розенфельд, В. Са-
молюка, М. Удода, А. Філіп’єва та інших, документальні джерела 
щодо навчальної діяльності конкретних юридичних клінік (на-
вчальні плани і програми, положення про діяльність та інші ло-
кальні акти). Значним підґрунтям для цього дослідження слугу-
вала робота автора в юридичній клініці Національної академії 
внутрішніх справ, яка є однією з найбільш розвинених та авто-
ритетних в юридичному клінічному русі в Україні. Для повноти 
дослідження нами було ініційовано і проведено анкетне опиту-
вання серед керівників практично усіх юридичних клінік нашої 
держави у 2008 та 2012 роках, що дозволило отримати об’єктивні 
дані для подальшого аналізу.

Навчальні компоненти юридичної клінічної освіти — це сис-
тема форм і методів діяльності юридичної клініки, що пов’язані 
із загальними завданнями вищої юридичної освіти в частині під-
готовки фахівця-юриста і впроваджені у звичну практику на-
вчального процесу вищого навчального закладу. В широкому 
змісті усі прояви діяльності юридичної клініки є навчальними 
елементами, адже їх здійснюють студенти під час навчання для 
досягнення мети навчання. Проте, на наш погляд, доцільнішою 
буде формула віднесення числа навчальних компонентів юридич-
ної клінічної освіти лише тих форм та методів, що безпосеред-
ньо пов’язані з традиційними складовими навчальної діяльності 
вишу. Так, з-поміж них виділимо [484, с. 223]:

1) заняття згідно з навчальним планом підготовки фахівця;
2) практичне навчання через механізм навчальної практики 

студентів;
3) інші систематичні форми навчальної діяльності, не врахо-

вані у навчальному плані конкретного вишу (факультативні за-
няття та інструктажі, спеціалізовані семінари та тренінги, меха-
нізми відбору та наставництва в юридичній клініці тощо);

4) індивідуальна робота зі студентами;
5) форми міжвузівської та міжнародної навчальної діяльності 

в рамках юридичного клінічного руху [484].
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Ключовими в цьому дослідженні є перші дві форми з числа 
наведених навчальних компонентів юридичної клінічної освіти. 
Адже саме вони накладаються на класичний навчальний процес 
і потребують обґрунтування щодо розроблюваних форм впро-
вадження у підготовку кваліфікованих юристів в Україні [485, 
с. 689–690]. Тому головної уваги заслуговує викладення шляхів 
впровадження спецкурсу юридичної клінічної освіти і організа-
ції практики студентів в юридичній клініці до навчальних планів 
вишу. Інші зі згаданих компонентів практично застосовуються 
вже тривалий період і додаткового обґрунтування не потребують.

Найбільш важливим елементом з позиції класичної організа-
ції навчання у вищій школі є проведення навчальних занять із 
студентами. У більшості навчальних закладів протягом майже 
двадцяти років діяльності юридичних клінік проблемою зали-
шається включення спеціалізованих курсів щодо їх діяльності 
до навчальних планів підготовки фахівця. Спеціальні заняття 
щодо навчання основам діяльності юридичної клініки проводи-
лися без впровадження у навчальний план або взагалі не прово-
дилися. У такому статусі до сьогодні перебувають заняття у біль-
шості юридичних клінік. Чимало, як правило, новоутворених 
юридичних клінік взагалі не мають розроблених спеціальних за-
нять для професійного становлення студентів (такий факт засвід-
чили близько 12% від числа опитаних).

Хоча слід відзначити, що сьогодні ця ситуація виправляєть-
ся. Завдяки згадуванню у присвяченому діяльності юридичних 
клінік наказі Міністерства освіти і науки України № 592 від 
3.08.2006 року та активному лобіюванні Асоціації юридичних 
клінік України на загальнодержавному рівні і окремих керівни-
ків юридичних клінік у своїх закладах у значній кількості (46%) 
навчальних закладів, що мають у своєму складі юридичні клі-
ніки до навчального плану включено спеціальний навчальний 
курс. Ще близько 27% навчальних закладів включають розгляд 
проблематики діяльності юридичних клінік до програм інших 
юридичних дисциплін (як правило — «Адвокатура України», га-
лузеві процесуальні дисципліни).

Загалом у виборі концепції спеціальної дисципліни щодо ді-
яльності юридичної клініки в українських вишах немає єдиної 
позиції. Ряд навчальних закладів акцентували її назву на юри-
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дичну практику (Національний університет «Києво-Могилян-
ська академія», Східноєвропейський національний університет 
ім. Лесі Українки, Національний університет кораблебудування 
ім. адмірала Макарова). Більша частина вишів обирають назву 
курсу, що прямо пов’язується з юридичними клініками («Осно-
ви діяльності юридичних клінік в Україні», «Основи юридич-
ної клінічної практики», «Основи юридичної клінічної освіти», 
«Юридичні клініки» тощо).

Останній варіант схвалює Асоціація юридичних клінік Укра-
їни, що відображено у Стандартах юридичних клінік Укра-
їни [473]. За цим актом доцільно пов’язувати зміст цього курсу 
безпосередньо з діяльністю юридичної клініки («Основи юридич-
ної клінічної практики»).

В умовах розвитку вищої юридичної освіти, розробки її дер-
жавних основ, інституціоналізації юридичних клінік доцільно 
розглянути шляхи впровадження цього спецкурсу до галузевих 
стандартів вищої освіти.

Статус цього предмету може бути обраний різний. Так, прове-
дене опитування показує, що сьогодні в юридичному клінічному 
рухові немає єдиної позиції з цього приводу (33% опитаних об-
рали варіант — обов’язковий курс для вивчення усіма студента-
ми-юристами; 28% — дисципліна за вибором студента; 16,5% — 
вважають за доцільне розглядати цю проблематику у межах 
інших курсів; 22,5% — вивчати лише факультативно).

Відмітимо з цього приводу, що понад 60% опитаних вважа-
ють доцільним включення цієї дисципліни до навчальних пла-
нів, а отже і галузевих стандартів вищої освіти, а також факт, що 
жоден респондент не заперечив необхідність проведення спеці-
альних занять з членами юридичної клініки для їх професійного 
становлення. Наше бачення цієї проблеми полягає у необхіднос-
ті включення на нинішньому етапі цієї дисципліни до Галузе-
вих стандартів вищої юридичної освіти як дисципліни за вибо-
ром студента та подальшого обґрунтування єдиної позиції щодо 
набуття цією дисципліною обов’язкового статусу у вишах [486, 
с. 17].

З цього приводу загалом в клінічному рухові існує чимало по-
зитивних напрацювань. Передусім, відмітимо доробок Асоціації 
юридичних клінік України, яка у згадуваних вже Стандартах 
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відзначила таку орієнтовну тематику спецкурсу юридичної клі-
нічної освіти:

Юридичні клініки: історія становлення та розвитку, їх мета і 
завдання.

1. Професійна етика у діяльності юридичних клінік.
2. Основи менеджменту юридичної клініки.
3. Діловодство та документування у юридичній клініці.
4. Юридична техніка.
5. Психологічні особливості роботи з клієнтом у юридичних 

клініках.
6. Інтерв’ювання (опитування) клієнта.
7. Аналіз справи та вироблення позиції у справі.
8. Консультування клієнта.
9. Альтернативні способи вирішення правових спорів.
10. Представництво інтересів клієнта у органах державної 

влади та місцевого самоврядування, підприємствах, установах і 
організаціях.

11. Представництво інтересів клієнта у судах.
12. Правопросвітня робота як напрям діяльності юридичної 

клініки.
13. Теми щодо спеціалізованих напрямів роботи юридичних 

клінік (наприклад, практичне право).
Іншим офіційним засадничим джерелом змістовного наповне-

ння цього спецкурсу може слугувати Типове положення про юри-
дичну клініку вищого навчального закладу [219], у п. 2.3 якого 
зазначено: проведення спецкурсу з «Основ юридичної клінічної 
практики», що охоплює засади та функції діяльності юридичних 
клінік, а також акцентує увагу на основних аспектах юридичної 
практики.

З анкетного дослідження нами було отримано такі зведені дані 
щодо тематики спецкурсу юридичної клінічної освіти:

1. Теми щодо загальних засад діяльності юридичних клі-
нік (11% опитаних).

2. Теми (модуль) щодо складових юридичного консультуван-
ня (від інтерв’ювання клієнта до представництва у різних органі-
заціях) — 46% опитаних).

3. Спеціальна юридична підготовка (етика, деонтологія, юри-
дична техніка) — 15% опитаних.
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4. Галузеві юридичні особливості у роботі юридичної кліні-
ки. (3% опитаних).

5. Менеджмент в юридичній клініці (організація, документу-
вання, самоврядування, організація зв’язків та ін.) — 12% опи-
таних.

6. Психологічна підготовка у роботі юридичної клініки (1% 
опитаних).

7. Правопросвітня робота в юридичній клініці (12% опита-
них).

Якщо узагальнювати тематичні плани вищих навчальних за-
кладів, у яких вже сьогодні впроваджено спецкурс щодо діяль-
ності юридичних клінік, то виділимо, що здебільшого використо-
вуються дві варіації його тематичного плану:

1. Повна («Юридична клінічна практика»). В цьому випадку 
до змісту курсу входять як правило 3 модулі (загальні основи та 
менеджмент; юридичне консультування; правопросвітня робота і 
психологія в діяльності юридичних клінік) [487; 488].

2. Базова (“Основи юридичної клінічної практики”). В ді-
яльності юридичних клінік перших років існування як правило 
до тематичного плану включаються 1–2 теми щодо загальних за-
сад діяльності юридичних клінік, та 4–7 тем щодо правил юри-
дичного консультування.

Оптимальна, апробована у навчальному процесі навчальна 
структура повної версії цього курсу складає 2–3 кредити. Ви-
кладати “Юридичну клінічну практику” доцільно за мінімальної 
кількості лекційних годин та максимуму — практичних тренін-
гових занять [486, с. 21].

Метою навчальної дисципліни є розгляд теоретико-методо-
логічних основ юридичної практики, що застосовується в діяль-
ності юридичних клінік України, практичне застосування еле-
ментів професійного досвіду практикуючого юриста [488, с. 7]. 
Практичне навчальне призначення цього курсу полягає у надан-
ні студентам юридичного факультету основних кваліфікаційних 
характеристик для подальшої участі їх в правозахисній та про-
світницькій роботі юридичної клініки. Тому оптимальний час 
включення цього навчального курсу до навчальних планів ви-
щих навчальних закладів — 4–5 семестр навчання, щоб протя-
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гом його вивчення залучати кращих студентів-юристів до діяль-
ності юридичної клініки.

Окремо відмітимо включення до навчальних планів спецкур-
сів, що розвивають проблематику «Юридичної клінічної практи-
ки», безпосередньо базуються на її попередньому вивченні. Так, 
у Національному університеті «Києво-Могилянська академія» 
практикується викладання вибіркових дисциплін щодо окремих 
напрямів діяльності юридичної клініки: у галузі медичного пра-
ва, щодо правопросвітньої діяльності.

Усе це доводить, що навчальна дисципліна «Юридична клі-
нічна практика» уже сьогодні має позитивні приклади успішного 
впровадження до навчального процесу вищої юридичної освіти. 
Для її подальшої інтеграції немає особливих перешкод за винят-
ком, можливо, консервативних традицій української вищої шко-
ли права.

Наступним ключовим навчальним компонентом юридичної 
клінічної освіти є організація на базі юридичні клініки прак-
тичного навчання. Сьогодні теза про зв’язок юридичних клі-
нік з практичним навчанням, з організацією практики студен-
тів-юристів не викликає сумнівів. Вона відображена у наукових 
положеннях про юридичні клініки [489, с. 15], необхідність ви-
користання юридичної клініки як системи організації навчаль-
ної практики відзначена у нормативних основах юридичної клі-
ніки.

Згадаємо визначення юридичної клініки, що є структурним 
підрозділом вищого навчального закладу, що здійснює підго-
товку фахівців за напрямом «Право», і створюється як база для 
практичного навчання та проведення навчальної практики сту-
дентів старших курсів [219].

Разом з тим, юридична клініка сьогодні ще не є традиційною 
формою проведення навчальної практики студентів-юристів. З 
анкетного опитування керівників юридичних клінік України, 
відзначимо, що у якості класичної щорічної навчальної практи-
ки юридична клініка розглядається лише в 1/3 навчальних за-
кладів, 24% опитаних зазначили, що юридична клініка жодним 
чином не бере участі у навчальній практиці студентів. Найпоши-
ренішою практикою сьогодні стало неофіційне додаткове стиму-
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лювання студентів юридичної клініки оцінками за традиційну 
навчальну практику, що підтвердили понад 45,5% опитаних.

Спробуємо розглянути основні передумови такого стану і 
об’єктивно поглянути на стереотипи, що заважають активно 
впровадити практику в юридичній клініці як один з видів на-
вчальної практики [490, с. 9].

Практичне навчання як процес орієнтування навчальної ді-
яльності у вищому навчальному закладі на результат майбутньої 
професійної діяльності випускника цього закладу є одним з прі-
оритетів сучасної вищої освіти України. Його можна розглядати 
як сукупність декількох складових, головними з яких є:

1) орієнтація на практичне застосування через планування 
змісту і обсягу навчальної діяльності, що проявляється при роз-
робці освітніх стандартів, освітньо-кваліфікаційних характерис-
тик фахівця, освітньо-професійних програм і навчальних планів;

2) заснування на практичному матеріалі (в юриспруденції — 
на практиці правозастосування і правозахисту) навчальних про-
грам дисциплін і їх дидактичного наповнення;

3) організація регулярної навчальної практики студентів, яка 
надає змогу застосувати теоретичні знання і вміння, набуті під 
час навчання;

4) інші форми індивідуальної та групової роботи, що дозволя-
ють студентам набувати навичок майбутньої професійної діяль-
ності поза навчальним процесом (наукові дослідження, позана-
вчальна суспільно-корисна робота та ін.).

В контексті практичної діяльності юридичної клініки як тех-
нології практичного навчання студентів доцільно розглянути дві 
останніх форми з наведених вище. Якщо, незважаючи на пев-
ну незвичність для українських реалій, юридична клініка сьо-
годні в більшості випадків розглядається як якісний прояв по-
зааудиторного навчання правничої професії, то її розуміння як 
форми організації навчальної практики залишає бажати кращо-
го.

Висловлюються думки, що широкому застосуванню юри-
дичної клініки як бази практики студентів заважає недостатнє 
правове закріплення такої можливості. Цей аргумент, на наш 
погляд, не є абсолютним, що буде помітно після аналізу норма-
тивних положень про практику студентів вишів України.
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Основним нормативним документом, що визначає нині прове-
дення навчальної практики у виші є Положення про проведення 
практики студентів вищих навчальних закладів України, затвер-
джене наказом Міністерства освіти України ще у 1993 році [491]. 
Аналізуючи ключові фактори для проведення практики студен-
тів з цього документу, ми виділили такі:

1) практика студентів є невід’ємною складовою частиною про-
цесу підготовки спеціалістів в вищих навчальних закладах, що 
передбачає безперервність та послідовність її проведення (преам-
була, п. 1.2);

2) проводиться на оснащених відповідним чином базах на-
вчальних закладів, а також на сучасних підприємствах і в органі-
заціях різних галузей, які мають необхідне обладнання та педа-
гогічні кадри (преамбула, п. 1.6);

3) практика може бути: навчальна, технологічна, експлуата-
ційна, конструкторська, педагогічна, економічна, науково-до-
слідна та інші види практики. Перелік усіх видів практик для 
кожної спеціальності або спеціалізації, їх форми, тривалість і 
терміни проведення визначаються в навчальних планах (п. п. 
1.3–1.4);

4) зміст і послідовність практики визначається програмою, що 
містить рекомендації щодо видів, форм, тестів перевірки рівня 
знань, умінь, навичок, яких студенти мають досягти (п. 1.5);

5) студенти можуть самостійно з дозволу відповідних підрозді-
лів вишу підбирати для себе місце проходження практики і про-
понувати його для використання (п. 2.3).

Розглянемо наведені фактори крізь призму можливості ви-
користання юридичної клініки як бази практики. Юридична 
клініка сьогодні вже є частиною навчального процесу, визнаною 
в такій якості Міністерством освіти і науки України. На відмі-
ну від виокремлених баз практики, що не підпорядковані вишу, 
юридична клініка може забезпечити безперервність практику-
вання студентів у майбутній професії. Адже специфіка роботи 
юридичної клініки полягає у постійному, протягом навчального 
року, залученні студентів до вирішення реальних справ клієнтів, 
які звертаються за юридичною допомогою з використанням усіх 
правових способів реалізації та захисту прав. Більшість юри-
дичних клінік в Україні практикують не лише підготовку юри-
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дичних роз’яснень, але і складання процесуальних документів, 
представництво інтересів клієнтів, що формує класичну систему 
професійних умінь та навичок юриста-практика. Спеціалізовані 
юридичні клініки, крім названих видів діяльності, практикують 
правопросвітні заходи, тим самим надаючи своїм учасникам на-
вичок публічного виступу, користування педагогічними техноло-
гіями.

Згідно з другого фактору, виокремленого з Положення про 
практику студентів, практика проводиться в першу чергу на базі 
вишу. Лише після цієї тези Положення допускає можливість за-
лучення інших установ та організацій. В будь-якому випадку, 
база практики має бути обладнаною і мати педагогічні кадри, що 
забезпечують її якість. Юридична клініка є підрозділом навчаль-
ного закладу, вона повинна бути обладнаною для практичної пра-
возахисної діяльності і мати кваліфікований персонал для забез-
печення супроводу такої діяльності студентів.

Відповідно до Положення про практику студентів, допуска-
ються різноманітні види практики. Більше того, перелік видів 
практики не є вичерпним і головним у цьому випадку є вклю-
чення їх до навчальних планів. В умовах розвитку юридичної 
клінічної освіти в Україні і визнання її як на рівні профільних 
центральних органів виконавчої влади, так і в провідних націо-
нальних університетах, вважаємо, що немає особливих перепон 
щодо обґрунтування і впровадження до навчальних планів тако-
го виду практики як юридична клінічна. Іншим варіантом вирі-
шення цього питання може бути застосування практики в юри-
дичній клініці як форми вже діючих видів практики (навчальної 
чи виробничої). Для обґрунтування і використання технологій 
практики в юридичній клініці безумовно необхідно мати розро-
блену програму такого виду практики.

Іншим документом, що створює нормативні умови для засто-
сування практики студентів в юридичній клініці, є Типове по-
ложення про юридичну клініку вищого навчального закладу 
України [219]. Його норми (п. п. 1.1, 2.2, 5.2) передбачають мож-
ливість проходження практики (навчальної і виробничої) студен-
тами юридичної клініки безпосередньо на її базі, що підсилює 
правові підстави такої діяльності з Положення про практику сту-
дентів.
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Таким чином, визначимо, що на нормативному рівні існує до-
статньо підстав для використання у навчальному процесі такого 
виду навчальної практики, як юридична клінічна.

Повертаючись до тези про користь проходження практики 
студентів-правників у юридичних клініках порівняємо таку 
практику з традиційними формами практики у судових, правоза-
хисних і правоохоронних органах, в місцевих органах влади.

Безперечно, найкраще відчути практичні аспекти майбутньої 
професії безпосередньо там, де ця професія застосовується. Про-
те, у традиційних умовах масової одночасної практики студентів 
усіх юридичних вишів у завжди перевантажених практичних 
правозастосовних організаціях, ця теза викликає сумнів. Усіма 
відмічається необізнаність в обов’язках практикантів керівників 
від баз проходження практики і відсутність часу для здійснен-
ня необхідного контролю з боку таких керівників, що і не може 
бути інакше через навантаження керівника практики своїми 
професійними обов’язками, до переліку яких не входить “ви-
ховання” практикантів [492, с. 457, 459]. Практики не можуть 
і не повинні охопити повний спектр необхідного супроводжен-
ня практики: пояснень, зауважень, підказок, пояснень — того, 
що необхідно студенту, який вперше потрапив у практичне се-
редовище. Безспірним є також те, що у судді, у слідчого та у про-
курора немає часу на пояснення щодо заповнення щоденника, ве-
дення конспекту, вивчення додаткової літератури та написання 
звіту.

Отож, студенти побачать таку саму правозастосовну діяль-
ність та практично оволодіватимуть її навичками, але більш 
педагогічно вірно під час практичного вирішення справ і пред-
ставництва інтересів у юридичній клініці, де усі справи реальні і 
показують ті ж професійні технології юридичних професій (пере-
дусім судових та правоохоронних), але зі сторони, без домінант-
ності і з можливістю вираження і обговорення власної думки.

Іншими перевагами практики в юридичній клініці є безупин-
ність, невідривність від навчального процесу. Тобто одразу ж 
тоді, як студенти отримали знання — вони під керівництвом ква-
ліфікованого педагога ознайомленого з практичною діяльністю 
закріплюють ці знання практично.
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Презентуючи юридичну клініку як базу практики студентів, 
виш може, на наш погляд, отримати і позитивні іміджеві момен-
ти: адже юридична клініка як власний підрозділ гарантує якість 
практики і відповідальність її організації.

Тобто, головною перепоною у розвитку юридичної клініки 
саме як бази практики є недостатня поширеність таких органі-
зацій у вищій школі в Україні, поширена традиція залучення 
до діяльності юридичних клінік науково-педагогічних працівни-
ків лише на громадських позаштатних засадах та консерватизм 
організаторів навчального процесу у вищому навчальному закла-
ді. В сучасних умовах, коли юридична клініка має бути утворена 
у кожному вищому навчальному закладі юридичного профілю, 
прогнозуємо поступове виправлення цієї ситуації та зростання 
ролі юридичних клінік в організації навчальної практики сту-
дентів-юристів.

Тому, ми маємо сьогодні перехідний період, під час якого 
не усі сучасні юридичні клініки вишів України можуть забез-
печити якісну практику студентів, але переваги цього нового 
виду практики очевидні. Виходом з цієї ситуації може бути пое-
тапне розширення практики студентів у юридичній клініці [493, 
с. 19]:

1) застосування її лише для бажаючих студентів;
2) поступовий перехід до збільшення їх кількості;
3) застосування паралельно традиційних форм практики з по-

ступовим залишенням найбільш якісних з-поміж них;
4) розширення числа і організаційне зміцнення юридичних 

клінік.
На нормативному рівні потрібно, на наш погляд:
1) в чинному Положенні про практику студентів вишу або но-

вому документі з цього ж приводу додати інформацію про юри-
дичну клініку як форму організації та навчальну базу для прак-
тики;

2) нормативно закріпити особливі положення про практику 
у юридичній клініці, доповнивши Типове положення про юри-
дичну клініку новим розділом відповідного змісту.

Виділимо приклад якісної координації такої практики у кіль-
кох юридичних клініках в межах проведеного дослідження. На-
весні та влітку 2008 року на базі юридичних клінік Національної 
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академії внутрішніх справ, Запорізького національного універ-
ситету, Ужгородського державного університету та Чернігівсько-
го державного інституту права, соціальних технологій та праці 
відбулося одночасне проходження практики понад 30 студентів. 
Цей проект мав на меті показати можливість такої діяльності, 
обмінятися позитивним досвідом організації практики в юри-
дичній клініці, отримати інформаційний пакет для розробки ме-
тодичних і нормативних положень про практику студентів для 
всеукраїнського застосування.

Принциповим завданням цього дослідження є формулювання 
концептуальних положень організації практики студентів у юри-
дичній клініці вишу. Адже крім типових для інших форм прак-
тики є чимало специфічних моментів. Особливими проявами на-
вчальної практики у юридичній клініці є:

1) організація у двох формах: протягом навчального року (се-
местру) та традиційно, водночас з іншими базами практики;

2) координація практики: поєднуються функції керівників 
практики від вищого навчального закладу і бази практики;

3) завдання (індивідуальний план) практики: включають як 
поширені форми роботи юридичної клініки, так і особливі мо-
менти відповідно до спеціалізації юридичної клініки (судовий 
правозахист, правопросвітня робота та ін.);

4) документальне оформлення, що включає спеціальні форми, 
поширені в документообігу юридичної клініки.

Конкретизуючи названі положення, прогнозуємо найбільшу 
складність впровадження «постійної» практики, що відбуваєть-
ся протягом навчального року (семестру). Адже у свідомості на-
уково-педагогічного колективу та студентів укорінена традиція 
проведення практики протягом спеціально виділеного періоду, 
на який не плануються навчальні заняття. Більше того, формаль-
но нинішня практика студентів у юридичних клініках відбува-
ється саме у цей період, одночасно з іншими базами практики. 
Разом з тим, на конференціях та з’їздах, присвяченим поши-
ренню положень юридичної клінічної освіти в Україні постійно 
пропагується постійна діяльність юридичної клініки, що призу-
пиняється лише на час навчальних сесій та канікул. Доречним 
є, і саме в такому вигляді відображається в резолюціях згаданих 
робочих зустрічей, щоб за безперервної роботи студентів у юри-
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дичній клініці їх практична діяльність із правозахисту і право-
просвіти була пристосована на виконання завдань навчальної 
практики, супроводжувалася оформленням документів, що свід-
чать про їх виконання.

За умовами бально-рейтингової системи оцінки навчальних 
досягнень студентів необхідно спланувати цю роботу таким чи-
ном, щоб виконання певної кількості балів за шкалою ECTS від-
повідало заслуженій оцінці за національною шкалою.

У такому разі необхідно сумістити постійну практику студен-
тів у юридичній клініці та проходження практики у інших базах 
в час, що передбачений навчальним планом. На наш погляд, цьо-
му немає перешкод: традиційна післясеместрова форма практики 
може практикуватися й надалі, а в юридичній клініці на цей час 
може бути організована звужена практика за кількістю завдань 
відносно обґрунтованої вище постійної.

Виділяємо такі стимули для організації “постійної” практики 
у юридичній клініці:

1) для студентів, які проходитимуть практику в юридичній 
клініці протягом навчального року (семестру) і заслужать бажані 
ними рейтингові показники раніше, є можливість отримати біль-
ше додаткового часу для власного відпочинку, або використати 
його для індивідуального навчання, що лише вітається принци-
пами Болонського процесу та майбутніми роботодавцями;

2) для вишу, що впровадить таку практику, не буде додатко-
вих складностей, адже стало існуюча юридична клініка забез-
печить якість такого виду, а на час, що витрачається на коорди-
націю традиційної практики можна запланувати інші важливі 
організаційні заходи.

При координації практики в юридичній клініці вини-
кає незвичне явище: керувати її проходженням одночасно з боку 
вишу та бази практики може одна і та ж особа: як правило, штат-
ний працівник юридичної клініки (керівник, викладач-куратор 
або інші посадовці). Погоджуючись з Н. Розенфельд, визначимо 
переваги безпосереднього керування практикою представником 
вишу (юридичної клініки) [492, с. 459]:

1) керівником такої практики є професійний викладач відпо-
відної дисципліни, який наділений необхідними методиками ви-
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кладання і має можливість пояснити попередньо і в процесі про-
ходження практики незрозуміле або необхідне;

2) протягом практики він дає пояснення щодо ведення що-
денника, написання звіту, збирання додатків до звіту, оскільки 
володіє цією інформацією в повному обсязі і знає критерії вимог 
щодо необхідного документального супроводу практики;

3) той же керівник несе відповідальність за практикантів, які 
ввірені йому на час проходження практики, і це є його обов’я-
зок — нести персональну відповідальність за життя і здоров’я 
ввірених йому практикантів протягом часу відвідування останні-
ми практики;

4) керівник від юридичної клініки знає як своїх практикантів, 
так і можливості впливу на тих з них, які ставляться до прохо-
дження практики неналежним чином: він може застосовувати 
дисциплінарний вплив, повідомляти про негаразди керівництво 
факультету [492].

У такому разі необхідно переглянути з цього приводу норми 
обліку праці науково-педагогічних працівників [494] в частині 
зарахування навчального навантаження за керування практи-
кою.

Сформувати універсальну систему завдань навчальної практи-
ки студентів юридичної клініки, яка може масово використову-
ватись на теренах України досить складно. У цій спробі нам до-
поміг досвід організації практики студентів юридичної клініки 
Національної академії внутрішніх справ, результати згаданого 
дослідницького експерименту 2008 року, результати опитування 
керівників юридичних клінік України, а також аналіз російсько-
го досвіду проходження стажування членів юридичних клінік 
у громадській організації «Сутяжник» [495].

Такий аналіз дозволив визначити перелік заходів (завдань) 
практики, що об’єднані у розділи (модулі) навчальної практики.

Перелік завдань, що пропонуються для проходження практи-
ки у юридичній клініці загалом відповідає тим формам, що прак-
тикуються в її повсякденній діяльності. Їх система об’єднана 
нами у 8 модулів:

1) ознайомлення з діяльністю юридичної клініки;
2) організація та участь у юридичному консультуванні;
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3) організація та участь у юридичній клініці за напрямом 
«Правова просвіта»;

4) організація та участь у юридичній клініці за напрямом 
«Системне удосконалення законодавства та вирішення справ сус-
пільного значення»;

5) організація та участь у заходах інших напрямів діяльності 
юридичної клініки;

6) участь в організації та управлінні в юридичній клініці;
7) виконання індивідуальних творчих завдань;
8) складання документації про проходження практики.
Важливим фактором вибору конкретних видів діяльності для 

проходження практики в юридичній клініці є її спеціалізація 
та наявність особливих видів діяльності. Адже перевага у фор-
мулюванні індивідуального плану практики має надаватися тим 
завданням, що пріоритетні та реальні для конкретної юридичної 
клініки.

Наявність особливих напрямів діяльності (передусім, право-
просвітня робота, нормопроектування, вирішення суспільно-
важливих справ, судовий правозахист) юридичної клініки відо-
бразиться на кількості запланованих завдань у індивідуальних 
планах практикантів.

Отже, кількість і різноманітність завдань практики залежить 
від особливостей конкретної юридичної клініки і передусім по-
значається на кількості справ клієнта, які планово має виріши-
ти студент. Щодо цього зазначимо, про досвід діяльності у юри-
дичному клінічному рухові в Україні дозволяє припустити, що 
напряму юридичне консультування приділяється у наших юри-
дичних клініках від 50% (у юридичних клініках з розвиненими 
іншими напрямами) до 85% (у юридичних клініках, де домінує 
консультативна робота) зусиль. На вирішення справи без відриву 
від навчального процесу (під час триваючої протягом навчально-
го року (семестру) практики) студентам надається, як правило, 
1–2 тижні. Під час традиційної практики після закінчення се-
местру студент може увесь робочий час присвятити роботі в юри-
дичній клініці і значно підвищити оперативність вирішення 
справ. Аналогічно, аналіз діяльності юридичних клінік правової 
просвіти дозволив нам прогнозувати загальну кількість навчаль-
них матеріалів, які мають розробити студенти за час практики.
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Іншим особливим моментом організації проходження прак-
тики студентами в юридичній клініці є документальне оформ-
лення її результатів як система документальних форм, що мають 
на меті забезпечити ефективний контроль і підтвердження вико-
нання завдань практики конкретним студентом.

В сучасній практиці вищої школи України прийнято виділяти 
такі документи контролю практики, що подаються на момент її 
закінчення для перевірки: план, щоденник, звіт, характеристи-
ка. Подекуди програми практики окремих вишів включають ви-
конання творчого проекту, який також подається на перевірку. 
Починається практика як правило з прийняття акту керівни-
цтвом факультету (вишу), що містить дані про персональний роз-
поділ практикантів за базами.

У організації проведення практики в юридичній клініці на-
звані документальні форми, на наш погляд, матимуть певні 
особливості. Як зазначалося вище, практика в юридичній клі-
ніці передбачатиме дві форми: постійна (триваюча протягом на-
вчального року (семестру) і традиційна. Якщо друга з них від-
бувається одночасно з направленням студентів на інші бази 
практики, то початок її оформлення виглядатиме аналогічно. 
Постійна ж практика починатиметься значно раніше, що зумов-
лює потребу документального передбачення процедур її почат-
ку. Вважаємо, що постійна практика в юридичній клініці має 
бути зареєстрована у навчально-методичному підрозділі вишу та 
оформлена актом (наказом чи розпорядженням) керівництва фа-
культету (вишу). У акті про організацію практики в юридичній 
клініці має зазначатися безпосередній керівник практики для 
кожного конкретного студента. Це джерело підтвердження на-
вчального навантаження задіяного до керування практикою на-
уково-педагогічного працівника — керівника чи викладача юри-
дичної клініки. Для якіснішої організації практики студентів 
у юридичній клініці доцільно отримувати від керівника юридич-
ної клініки згоду на проходження практики в юридичній клініці 
конкретним студентом з зазначенням пропонованої кандидатури 
безпосереднього керівника практики.

Час початку «постійної» практики в юридичній клініці до-
цільно передбачати не пізніше, ніж за шість місяців до закінчен-
ня навчального року (семестру), адже численні складні завдання 
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практики в юридичній клініці мають кількісний вимір і їх ви-
конання займатиме чимало особистого часу студента. Якщо ж з 
будь-яких міркувань якість складної постійної практики кого-
небудь із студентів залишає бажати кращого (на момент початку 
традиційної практики недостатньо результатів), за заявою цього 
студента або керівника практики (за наявності згоди обох сторін) 
цей практикант може бути перенаправлений на традиційну базу 
практики. Цей фактор буде відображенням традиційної процеду-
ри повторного проходження практики.

Документи контролю проходження практики також можуть 
мати певні особливості в юридичній клініці. Традиційна практи-
ка, що відбуватиметься в юридичній клініці одночасно з іншими 
базами практики може, на наш погляд, супроводжуватися звич-
ними для вишів формами: індивідуальний план, щоденник про-
ходження практики та табель виходу на практику, звіт, додатки, 
характеристика керівника практики.

Для постійної практики, що відбувається без відриву від на-
вчального процесу документальне оформлення буде дещо від-
різнятися. Принципово іншим, на наш погляд, необхідно роз-
глядати щоденник проходження практики в юридичній клініці. 
Адже на виконання завдань практики, що триває протягом три-
валого періоду одночасно з навчальним процесом, студент ви-
трачатиме орієнтовно 10–15 годин на тиждень. В такому разі 
щоденне оформлення впродовж 6–9 місяців буде надмірним і 
не лише не спрощуватиме контроль проходження практики, 
а і ускладнюватиме його. Тому для контролю виконання плану 
практики необхідно шукати інші форми. Сучасне призначення 
щоденника практики — відмітка про виконані заходи кожно-
го дня з тим, щоб на момент закінчення практики можна було 
прослідкувати динаміку їх виконання. Особливістю практи-
ки в юридичній клініці є другорядність того, що відбувалося 
щодня на практиці, на противагу цьому важливим бачиться 
підтвердження виконання кожного з пунктів плану. У постій-
ній практиці в юридичній клініці щоденник може замінити 
екран (зміст) виконання плану практики. Цей документ може 
оформлюватися як точне відображення пунктів плану, та виді-
лення вільного місця на заповнення змісту заходів з їх виконан-
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ня. Тобто виконання плану практики у цьому документі буде 
розглядатись не за днями, а за пунктами плану, що дозволить 
зручно їх контролювати.

Іншою новацією документування практики в юридичній клі-
ніці може розглядатися оформлення вирішених справ студен-
том-практикантом. Адже під час тривалої практики в юридич-
ній клініці кожному необхідно буде вирішити, згідно з нашими 
розрахунками, 10–22 справи, залежно від співвідношення цих 
завдань з іншими напрямами діяльності. Тому зручним і доціль-
ним буде використання нової форми: індивідуального журналу 
обліку вирішених справ. Він загалом відповідатиме прийнятим 
в юридичних клініках журналам обліку наданих консультацій, 
але відображатиме індивідуальні досягнення у цій галузі.

Окремої уваги необхідно приділити додаткам до звіту, що по-
даються на перевірку і слугують підтвердженням виконання пла-
ну, показують практичне виконання плану практики і уміння 
виконувати різні складові практичної діяльності юриста. У юри-
дичній клініці додатки будуть численними, адже практично кож-
ний з пунктів плану можна реально побачити у виконаній формі:

1) друкована юридична консультація з процесуальними доку-
ментами до справи;

2) друкований матеріал розробленого правопросвітнього за-
няття (інтерактивне заняття або лекція);

3) матеріали, що показують виконані інші творчі завдан-
ня (статті, аналітичні матеріали тощо). Якщо ці документи мати-
муть надто великий обсяг, їх можна відобразити у вигляді копій 
основних змістовних аркушів (наприклад, розроблена архівна 
папка, фрагмент дипломної роботи тощо).

Ще одним елементом навчальних компонентів юридичної 
клінічної освіти є відображення участі у її заходах серед викла-
дацького складу вищого навчального закладу. Юридична клініка 
не може ефективно функціонувати без участі викладачів. Їх роль 
полягає у наданні допомоги та сприяння студентам у реалізації 
заходів юридичні клініки. Проведене дослідження показує, що 
юридичні клініки лише нетривалий час можуть нормально пра-
цювати з викладачами, що не стимульовані до участі у її заходах. 
Кожна з ефективно працюючих юридичних клінік належно ста-
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виться до вмотивованості викладацького корпусу, який до неї 
задіюється. Виходячи з того, що оплачувати працю у юридичній 
клініці українські виші можуть, як правило, лише 2–3 особам із 
складу юридичної клініки, а викладачів до її роботи залучається 
більше, необхідно розглядати інші шляхи обліку їх праці. У цьо-
му зв’язку виділимо експеримент, реалізований з цього приводу 
у юридичній клініці Національної академії внутрішніх справ, 
розробку положень якого забезпечував автор цього дослідження.

Отже, наказом ректора академії визначено два важливих під-
ходи у обліку навчальної роботи викладачів у юридичних кліні-
ках [496]:

1) визначення співвідношення кількості викладачів до кіль-
кості курсантів (студентів) для якісної роботи у юридичній кліні-
ці (один викладач на три-п’ять курсантів (студентів) для повсяк-
денної діяльності та один викладач на три курсанти (студенти) 
на час проходження практики у юридичній клініці);

2) визначення видів роботи викладачів у юридичній клі-
ніці, які зараховуються до їх навчального навантаження (за 
кожну виконану за їхньої допомоги юридичну консульта-
цію — дві години консультацій (позааудиторні заняття); за 
кожне проведене за їхньої методичної допомоги та участі пра-
вопросвітнє заняття з цивільною молоддю — одну годину кон-
сультацій (позааудиторні заняття), за кожне особисто прове-
дене факультативне навчальне заняття з курсантами — одну 
годину практичного заняття (аудиторні заняття); за керування 
практикою — десять годин навчального навантаження за кож-
ний тиждень практики (позааудиторні заняття).

Відмітимо, що ці прогресивні положення відповідають прин-
ципам організаційно-управлінської науки та практики та заслу-
говують на впровадження у діяльність інших українських вишів.

Отже, проведення дослідження навчальних компонентів юри-
дичної клінічної освіти дозволило дійти таких висновків:

1. Юридична клінічна освіта — це апробований механізм 
сприяння якості та надання практичного спрямування юридич-
ної освіти, що проявляється у створенні для студентів можли-
вості під час навчання набувати навичок майбутньої професії, 
виконуючи аналітичну і безпосередньо правозахисну і право-
просвітню роботу у юридичній клініці.
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2. Комплекс навчальних компонентів юридичної клінічної 
освіти об’єднує: 1) заняття згідно з навчальним планом підго-
товки фахівця; 2) практичне навчання через механізм навчаль-
ної практики студентів; 3) інші систематичні форми навчаль-
ної діяльності, не враховані у навчальному плані конкретного 
вишу (факультативні заняття та інструктажі, спеціалізовані се-
мінари та тренінги, механізми відбору та наставництва в юридич-
ній клініці тощо); 4) індивідуальну роботу зі студентами; 5) фор-
ми міжвузівської та міжнародної навчальної діяльності в рамках 
юридичного клінічного руху.

3. Узагальнення тематичних планів вищих навчальних за-
кладів, дозволяє охарактеризувати тематичний план спецкурсу 
щодо діяльності юридичних клінік. Назва курсу — «Юридич-
на клінічна практика». Метою навчальної дисципліни є роз-
гляд теоретико-методологічних основ юридичної практики, що 
застосовується в діяльності юридичних клінік України, прак-
тичне застосування елементів професійного досвіду практикую-
чого юриста. До змісту курсу входять 3 модулі (загальні основи 
та менеджмент; юридичне консультування; правопросвітня робо-
та і психологія в діяльності юридичних клінік). Оптимальна, на-
вчальна структура цього курсу складає 2–3 кредити.

4. На нормативному рівні існує достатньо підстав для вико-
ристання у навчальному процесі такого виду навчальної прак-
тики, як юридична клінічна. Іншим варіантом вирішення цього 
питання може бути застосування практики в юридичній клініці 
як форми вже діючих видів практики (навчальної чи виробни-
чої). З метою розширення практики студентів у юридичній клі-
ніці доцільно: застосування її лише для бажаючих студентів; 
здійснення поступового переходу до збільшення їх кількості; 
застосування паралельно традиційних форм практики з посту-
повим залишенням найбільш якісних з-поміж них; розширення 
числа і організаційне зміцнення юридичних клінік.

З цією метою потрібно: в чинному Положенні про практи-
ку студентів вищих навчальних закладів або новому документі 
з цього ж приводу додати інформацію про юридичну клініку як 
форму організації та навчальну базу для практики; нормативно 
закріпити особливі положення про практику у юридичній кліні-
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ці, доповнивши Типове положення про юридичну клініку вищого 
навчального закладу новим розділом відповідного змісту.

Особливими проявами навчальної практики у юридичній клі-
ніці є:

1) організація у двох формах: протягом навчального року (се-
местру) та традиційно, водночас з іншими базами практики;

2) координація практики: поєднуються функції керівників 
практики від вишу і бази практики;

3) завдання (індивідуальний план) практики: включають як 
поширені форми роботи юридичної клініки, так і особливі мо-
менти відповідно до спеціалізації юридичної клініки (судовий 
правозахист, правопросвітня робота та ін.);

4) документальне оформлення, що включає спеціальні форми, 
поширені в документообігу юридичної клініки.

5. З метою унормування обліку навчальної роботи викладачів 
у юридичних клініках доцільно нормативно запровадити такі по-
ложення:

1) визначення співвідношення кількості викладачів до кіль-
кості курсантів (студентів) для якісної роботи у юридичній кліні-
ці (один викладач на три-п’ять курсантів (студентів) для повсяк-
денної діяльності та один викладач на три курсанти (студенти) 
на час проходження практики у юридичній клініці);

2) визначення видів роботи викладачів у юридичній клініці, які 
зараховуються до їх навчального навантаження (за кожну викона-
ну за їхньої допомоги юридичну консультацію — дві години кон-
сультацій (позааудиторні заняття); за кожне проведене за їхньої 
методичної допомоги та участі правопросвітнє заняття з цивіль-
ною молоддю — одну годину консультацій (позааудиторні занят-
тя), за кожне особисто проведене факультативне навчальне занят-
тя з курсантами — одну годину практичного заняття (аудиторні 
заняття); за керування практикою — десять годин навчального 
навантаження за кожний тиждень практики (позааудиторні за-
няття).
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4.3. Організаційно-правове 
забезпечення управління якістю 

у діяльності персоналу юридичних клінік 

Юридичний клінічний рух України пройшов десятилітній 
шлях відродження. За період 1995–2014 років в Україні утво-
рено близько 100 юридичних клінік, які мають різний рівень 
організації, підготовки персоналу, різноманітні традиції та 
культуру своєї діяльності. З метою унормування діяльності юри-
дичних клінік, забезпечення її якості розроблені ряд кроків. 
Серед них, передусім, прийняття Міністерством освіти і науки 
України Типового положення про юридичну клініку вищого на-
вчального закладу [219], розробка Асоціацією юридичних клінік 
України Стандартів юридичних клінік України [497], включен-
ня головних положень про юридичну клінічну освіту до проекту 
Концепції розвитку вищої юридичної освіти, проведення різно-
планових навчальних заходів та заходів обміну досвідом між 
юридичними клініками.

Проте, проведені дослідження [476; 498; 499] вказують на різ-
ний рівень розвитку юридичних клінік України, різне розуміння 
ними якості своєї діяльності і її пріоритетів. Сьогодні фактич-
но немає комплексних розробок в галузі організації ефективної 
діяльності юридичних клінік. Кожна юридична клініка працює 
відособлено, за власним бажанням та організаційними форма-
ми: їх позитивний досвід не належною мірою розповсюдже-
ний, недоліки не контролюються та не вироблюються позиції з 
їх виправлення [476, с. 4]. Як правило, управління юридичними 
клініками здійснюється її керівниками хаотично, на власний 
розсуд, виходячи із ситуації. Цей вид діяльності, як правило, 
здійснюється викладачами юридичних факультетів, які маючи 
навчальне навантаження, керують юридичною клінікою за су-
місництвом, на громадських засадах. Небагато випадків керівни-
цтва юридичною клінікою штатними працівниками, які володі-
ють основними управлінськими технологіями.

Базуючи свою діяльність переважно на виконанні різноманіт-
них соціально-значимих проектів у юридичній сфері, керівники 
юридичних клінік недооцінюють управлінський аспект, що при-
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зводить до низьких показників ефективності реалізації проектів 
і не виконання їх програмних цілей. Не применшуючи потребу 
у розробці методик викладання, розробки порядку і закономір-
ностей прийому клієнтів, документування у юридичній клініці, 
видається доцільним розкрити питання, пов’язані із правиль-
ним комплексним управлінням діяльності юридичної клініки, 
для якісної її діяльності і оптимального витрачання залучених 
ресурсів [476, с. 4]. Особливо актуалізується розробка наукових 
положень теорії та практики діяльності юридичних клінік на за-
садах якості, виходячи з потреби становлення юридичних клінік 
як суб’єктів надання гарантованої державою безоплатної право-
вої допомоги.

Сьогодні у середовищі практиків і в науковій літературі існує 
змішування категорій, які слугують підвищенню якості діяль-
ності організації. Важливі проблеми: як назвати категорії, що 
підлягають перевірці та як назвати діяльність, шляхом якої ці 
категорії перевіряються.

Застосовуються такі категорії, як «моніторинг діяльнос-
ті» (іноземна та деяка перекладна література), «аналіз ефектив-
ності діяльності» (традиційна вітчизняна література), «аудит 
діяльності» (управлінська література та джерела з фінансового 
обліку), «оцінка ефективності діяльності» та «оцінка якості ді-
яльності» (сучасна вітчизняна література) [476, с. 53–54]. Вва-
жаємо з цього приводу, що термін «оцінка діяльності» вірніший, 
ніж «моніторинг» і «аналіз ефективності діяльності», які також 
зустрічаються в спеціалізованій літературі. Хоча ці терміни за-
стосовуються на практиці, насправді вони є етапами оцінки ді-
яльності, яка їх поглинає за своєю сутністю. Термін «аудит» до-
пустимий у спеціальній фінансовій літературі і не повинен 
стосуватися соціального управління, оскільки не розглядає усіх 
його питань, що підлягають оцінці. Ефективність — це лише 
одна із складових (напрямків) оцінки. Тому, найбільш вдалим 
терміном, яким доцільно охоплювати усю діяльність з перевірки 
роботи персоналу є «оцінка якості діяльності», адже вона повніс-
тю характеризує як сутність цих заходів, так їх процедуру.

Показники, які можуть бути узяті за основу при оцінці якості 
функціонування персоналу організації: результативність, про-
дуктивність, вчасність, ефективність.
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Показник «результативність» загалом означає оцінку досяг-
нення запланованих та інших, важливих для організації резуль-
татів. Результативність буде висока, коли вирішено максималь-
ну кількість завдань.

Показник «продуктивність» виявляється зі співставлення 
отриманих результатів від роботи персоналу та кількості персо-
налу і залучених представників взаємодіючих організацій, які 
досягли цих результатів. Продуктивність буде високою, якщо ре-
зультати досягнуті мінімальною кількістю виконавців.

Показник «вчасність» (оперативність) передбачає отримання 
відповіді на запитання: чи усі заплановані заходи відбулися у ви-
значений час, чи не було запізнень, пропуску визначених термі-
нів тощо. Крім того, у межах цього показника можливо оцінити 
швидкість виконання поставлених завдань, що є важливим у де-
яких видах людської діяльності. Вчасність доповнює інші по-
казники якості, вона вважається високою, якщо абсолютна біль-
шість заходів відбувається без запізнень, у відведений час.

Найважливіший показник якості — «ефективність», вона ви-
являється як сукупність вірної послідовності виконання заходів 
за кожним проектом, співвідношення витрачених зусиль та ре-
сурсів до досягнутих результатів, загальне значення виконувано-
го проекту у суспільстві.

Відповідно, оцінюючи результативність, продуктивність, 
вчасність, ефективність щодо соціального управління, доцільно 
узагальнено називати цю діяльність. Як бачиться, для названої 
цілі допустиме вживання категорії «якість», яка охоплює своїм 
змістом інші показники.

Різноманітні сучасні дослідження у сфері організації діяль-
ності свідчать: якісний персонал — запорука успіху діяльності 
організації [500; 501; 502; 503; 504].

Саме від того, як персонал розуміє та на практиці реалізує за-
вдання організації, залежить їх досягнення, тобто успіх діяль-
ності товариства. Особливого значення набуває людський фактор 
у невеликих організаціях, заснованих на принципах соціально-
го проектування. Адже у таких товариствах саме від особистості 
працівників, особливо лідерів, які відповідальні за конкретний 
напрям діяльності, залежить його успіх, а у кінцевому результа-
ті — успіх діяльності організації. У юридичній клініці саме від 
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дій її працівників залежить якість надання юридичних консуль-
тацій та інших юридичних послуг, що надаються клієнтам юри-
дичної клініки; якість занять за правопросвітніми навчальними 
програмами, результати діяльності у інших напрямах.

Тому для досягнення мети організації, успішної реалізації її 
завдань принциповим питанням є вирішення проблеми людсько-
го фактора, формування персоналу. Вважаємо доцільним розгля-
дати діяльність щодо формування персоналу юридичної клініки 
важливим складником такого окремого нового напрямку діяль-
ності організації, як організаційно-управлінське забезпечення 
діяльності юридичної клініки.

Категорія «формування персоналу організації» пов’язана з ви-
рішенням комплексу складних теоретичних та практичних про-
блем. В їх числі правові, організаційно-управлінські, психолого-
педагогічні, економічні та інші. Особливе місце серед них займає 
проблема забезпечення професійної кваліфікації кадрів, що задо-
вольняла б потреби практики, які постійно змінюються і зроста-
ють.

Ми розуміємо формування персоналу організації як цілісний 
спеціально організований і цілеспрямований процес, що вклю-
чає заходи з залучення до роботи, підготовки і розвитку персона-
лу організації з тим, щоб забезпечити її якісне функціонування 
шляхом досягнення мети і реалізації завдань діяльності.

До системи заходів з формування персоналу організації до-
цільно відносити:

1) підбір персоналу організації, коли можна відібрати тих пра-
цівників, хто більш відповідає потрібним критеріям;

2) підготовка персоналу, коли у кожного працівника склада-
ються знання, вміння та навички ефективного виконання покла-
дених функцій;

3) розвиток персоналу в процесі діяльності та поза нею;
4) організація діяльності персоналу на засадах якості.
Причому, на відміну від інших товариств, у юридичних кліні-

ках ці елементи формування персоналу детермінуються від звич-
ного уявлення, перетинаються, переходять один в інший. Тому, 
вважаємо, їх потрібно розглядати саме як систему формування 
персоналу юридичної клініки, як комплексний процес форму-
вання “якісного персоналу” організації.
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“Якісний персонал” — це не науковий термін, але вказане по-
няття, не може бути адекватно замінено традиційним науковим 
терміном, скажімо, кваліфікація персоналу [505, с. 153]. «Нея-
кісний» персонал у нашому розумінні означає:

• недостатньо підготований, з низьким рівнем кваліфіка-
ції;

• неналежно, необґрунтовано підібраний до роботи, напри-
клад, не схильний до цієї роботи;

• цей персонал просто не бажає працювати за запропонова-
ною системою роботи [505].

Якісний персонал юридичної клініки — студенти та виклада-
чі, які розуміють та поділяють мету та завдання юридичної клі-
ніки, достатньо підготовані до цієї роботи, якісно працюють у ній 
протягом кількох років.

Питання ефективної діяльності персоналу організацій як дер-
жавного, так і громадського сектору багато в чому залежить від 
належно здійсненого підбору кадрів, адже вірно організована 
система діяльності при відсутності грамотних виконавців не при-
несе позитивних результатів. В той же час порівняльний аналіз 
сучасної діяльності названих інституцій свідчить про наявність 
позитивних тенденцій підбору персоналу до установ та органів, 
у яких працюють державні службовці. У той же час, питання під-
бору працівників, залучення волонтерів до непідприємницьких 
громадських організацій вирішується у нашій державі недоско-
нало, суб’єктивно, несистемно та часто непродумано. Це є непри-
пустимим в контексті розширення активності та залучення 
до суспільних інституцій громадян на вимогах статті 36 Консти-
туції України щодо свободи об’єднання.

Кожна юридична клініка починала з того, що єдиними засада-
ми прийому студентів до її складу були принципи вільного досту-
пу та добровільності, до юридичної клініки міг потрапити майже 
кожен бажаючий. Це зумовлювалось необхідністю зайняття сво-
го місця у виші, було своєрідною рекламною акцією. Сьогодні, 
коли створені умови для суттєвого зростання якості діяльності 
та кількості юридичних клінік в Україні, значна кількість юри-
дичних клінік має десятирічний досвід діяльності, достатня їх 
кількість зберегли стабільність концепції свого функціонування 
та вибороли певне місце у своєму виші, місті, регіоні. На цьому 
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етапі, як нам бачиться, потрібно визначитись, чи все таки кожен 
студент може потрапити до юридичної клініки. Позиція автора 
дослідження — однозначно потрібно застосовувати вільний до-
ступ та добровільність, але у поєднанні з організаційно-управлін-
ською доцільністю та конкурсним відбором. Кількість студентів 
юридичної клініки зумовлюється можливістю якісного управлін-
ня ними задля досягнення завдань діяльності.

Тому, по-перше, чим більше є бажаючих на певну кількість 
місць, тим принциповіше має бути проведено підбір персоналу, 
по-друге, число бажаючих може бути ще більше, їх потрібно зна-
йти, підібрати.

Вбачаємо спосіб подолання названої проблеми у:
1) визначенні відповідального керівника, який має час та вміє 

підібрати персонал;
2) відображенні положень щодо підбору персоналу на рівні ло-

кальних актів та у корпоративній культурі організації;
3) залученні до виконання окремих функцій з підбору персо-

налу лінійно-функціональних керівників (наприклад, у юридич-
ній клініці Національної академії внутрішніх справ — це сту-
дентські координатори).

Відповідальним за підбір представником керівництва органі-
зації має бути визначено щодо підбору персоналу:

1) загальні засади (мета, завдання, система моделей (вимог) 
персоналу, загальна процедура (етапи) підбору);

2) концептуальний алгоритм підбору персоналу (послідовність 
дій, яка має бути дотримана при проведенні підбору);

3) функціональний механізм підбору персоналу (розраху-
нок функціонального забезпечення кожного суб’єкта, який бере 
участь у реалізації цього напрямку);

4) механізм оцінки якості підбору персоналу (своєрідне про-
довження концептуального алгоритму і функціонального меха-
нізму реалізації напрямку діяльності, може бути складником 
загального механізму оцінки якості діяльності організації, має 
передбачати способи виявлення результатів, їх аналізу, впрова-
дження удосконалень та їх повторного контролю).

Як відомо, організаційно-управлінське забезпечення пов’я-
зане з правовим, названі положення матимуть статус локального 
акту юридичної клініки або вищого навчального закладу. Типові 
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положення про підбір можуть увійти до підзаконного акту про ді-
яльність юридичних клінік.

Мета підбору персоналу організації: комплектування праців-
никами, які забезпечать якісне досягнення мети та реалізацію 
завдань організації, — зумовлює потребу акцентування підбо-
ру персоналу на певній групі вимог. До них відносяться ті, що 
характеризують рівень кваліфікації, рівень спеціальної підго-
товки, компетентності працівників, адже мають бути відібрані 
особи, які здатні за своїми особистими, діловими та моральни-
ми якостями, віком, освітнім і професійним рівнем та станом 
здоров’я ефективно виконувати відповідні функції. У спеціалізо-
ваній літературі [506, с. 6] висловлюються такі вимоги до успіш-
них юристів: професіоналізм, працездатність та результативність 
діяльності. Чіткий перелік вимог до юриста комерційної органі-
зації наводить А. Нагдалян [507, с. 9]: компетентність у своїй га-
лузі, професійне знання іноземної мови, вміння якісно і вчасно 
виконувати роботу, вміння знаходити спільну мову з людьми.

У юридичній клініці Національної академії внутрішніх справ 
при проведенні вступних випробувань перевіряється комплекс 
якостей та інших вимог, які повинні бути розвиненими у вступ-
ника: доброзичливість, активність, наполегливість, організова-
ність, пунктуальність, оперативність, кмітливість, артистизм. 
Серед якостей та рис характеру кандидатів до юридичної клініки 
приділяється увагу і їх загальній та юридичній ерудованості (обі-
знаності), вмінню спілкуватися.

Підбір потрібно здійснювати з числа кандидатів, тобто студен-
тів, які відповідають потрібним для організації критеріям. Сис-
тема критеріїв, чи вимог до персоналу має бути сформована за-
вчасно та вирішувати усі проблеми підбору (вік, курс навчання, 
успішність навчання, індивідуальні вимоги до кандидатів). Ці 
питання розглядають автори моделювання персоналу [508; 509]. 
Названу нами систему доцільно, на наш погляд, викласти у Мо-
делі персоналу юридичної клініки, причому сформувати кілька 
моделей (або одну модель з особливими рисами):

1) модель вступника (кандидата) до юридичної клініки — сис-
тема особистих якостей та фактичних даних, яким повинна від-
повідати особа на момент вступу до юридичної клініки та почат-
ку роботи у ній (з цією моделлю слід працювати під час підбору);
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2) модель фахівця-клініциста — система особистих якостей 
та фактичних даних, яким повинна відповідати особа на момент 
стабільної кількарічної роботи у юридичній клініці аж до випус-
ку з вишу (з цією моделлю слід працювати у системі заходів з під-
готовки персоналу організації);

3) модель керівника юридичної клініки — система особистих 
якостей та фактичних даних, яким повинен відповідати керівник 
головного, або лінійно-функціонального рівня (ця модель стосу-
ється, на наш погляд, як підбору (конкурсного відбору) керівни-
цтва організації, так і підготовки керівників).

Важливим етапом підбору персоналу юридичної клініки є 
визначення кількості осіб, що залучаються до неї. Кількість за-
лучених виконавців повинна відповідати обсягу роботи. Важли-
вим тут є подолання ситуації, коли менша кількість працівників 
перевантажена роботою, що створює психічну напругу і може 
завершитись конфліктом, за яким знову потрібно починати ор-
ганізацію з початку. Інша крайність, коли надмірна кількість 
працівників виконує роботу, обсяг якої для них надто малий. 
Рано чи пізно це призводить до «розхолоджування» роботою, 
зростання витрат на персонал, врешті решт, знову ж — до кон-
фліктів. З позицій об’єкта дослідження, у цих випадках змен-
шиться повага, авторитет юридичної клініки та її керівництва. 
У випадку перевантаження персоналу студенти будуть залишати 
юридичну клініку, у іншому — прогнозуємо вирішення в примі-
щенні юридичної клініки власних справ, що знижує робочу ат-
мосферу та нівелює досягнення позитивної корпоративної куль-
тури організації, деякі студенти будуть тижнями не з’являтись 
на її навчальні та правозахисні заходи [476, с. 18].

В юридичній клініці та, як бачиться, у інших недержав-
них непідприємницьких товариствах, заснованих значною мірою 
на праці волонтерів, допустимо використовувати обидва названі 
підходи:

1. Чітко визначена кількість персоналу — для штатних пра-
цівників, передусім адміністративного персоналу, від діяльності 
якого залежать окремі напрямки діяльності юридичної клініки, 
який має безпосередньо відповідати за результати доручених їм 
функцій. Тому, діяльність цього персоналу має бути докладно 
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функціонально організована, результати праці — прогнозува-
тись, плануватись та контролюватись.

2. Нелімітована кількість працівників — для волонтерів, пе-
редусім, студентів, які на громадських засадах залучаються 
до виконання завдань та напрямків діяльності юридичної кліні-
ки.

3. На питання, як визначити оптимальну кількість праців-
ників організації, відповідь полягає у, на наш погляд, емпірич-
ному розрахунковому шляху, зваженні досвіду роботи різною 
кількістю персоналу, використанні технологій прогнозування і 
планування роботи, врахуванні побажань наявного персоналу. 
Тому, для оптимізації управлінського впливу юридичної кліні-
ки на студентів-волонтерів, вважаємо вірним застосовувати при 
підборі персоналу юридичної клініки принципи організаційно-
управлінської доцільності. Тобто, у загальному вигляді, до юри-
дичної клініки має бути залучена така кількість персоналу, яка 
дозволить ним якісно управляти. Маються на увазі співвідно-
шення керівного та підлеглого персоналу, які пропагуються 
у літературі з менеджменту [510; 511]. Якщо у наукових працях 
з управління пропонується оптимальне співвідношення керів-
ник/підлеглий від 1/3 до 1/7, то у юридичній клініці слід орієн-
туватись на максимально допустиму кількість, навіть дещо пере-
вищити її. Опитування оптимального співвідношення керівників 
юридичної клініки (викладачів) до студентів, проведене автором 
дослідження, визначає співвідношення від 1/6 до 1/11. На нор-
мативному рівні подібне співвідношення можна привести 
на основі наказу Національної академії внутрішніх справ «Про 
розвиток юридичних клінік у Національній академії внутрішніх 
справ» [496], що розроблений автором дослідження: у цьому акті 
наводиться норма один викладач на 3–5 студентів юридичної клі-
ніки.

Способом перевірки правильності обраної позиції буде обґрун-
тована нами рейтингова система оцінки якості діяльності, яка 
привчить персонал юридичних клінік до роботи на засадах якос-
ті, стимулюватиме керівництво цих організацій до змін у бік вдо-
сконалення структури і організаційних зв’язків або до впевне-
ності у обраній стратегії розвитку. 
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В цілому систему роботи з підбору персоналу організації мож-
ливо розподілити на такі складові:

1) вивчення потреби в спеціалістах;
2) аналіз діяльності на посаді, на яку приймають кандидата;
3) аналіз джерел залучення спеціалістів;
4) залучення кандидатів на посаду;
5) безпосередній відбір кандидатів;
6) прийняття рішення про прийом на роботу [512, с. 46; 513, 

с. 66–67].
Залежно від специфіки діяльності юридичної клініки вважа-

ємо за доцільне дещо спростити названу процедуру, звівши її 
до таких етапів підбору:

1) планування підбору персоналу юридичної клініки (підго-
товчі заходи щодо призначення (зарахування));

2) залучення та відбір кандидатів до роботи у юридичній клі-
ніці;

3) адаптація до роботи у юридичній клініці.
В межах названої системи перед підбором (перший етап) до-

цільно провести такі підготовчі заходи (алгоритм виконання цьо-
го етапу):

1. Оцінка кількісного та якісного складу наявного персоналу:
• на зібранні керівництва юридичної клініки (керівники, 

викладачі, студентські керівники) обговорити це питання, за-
вчасно презентувавши систему вимог (модель, функціональний 
механізм), дійти висновків щодо очікувань (особистих планів) 
наявного персоналу;

• підготувати і провести анкетування студентів юридичної 
клініки (в кінці семестру, року).

2. Прогнозування потреб (попиту) у персоналі, для чого відпо-
відальний за цей напрямок керівник має:

• дослідити навантаження на плановий період (семестр, 
рік) наявного персоналу юридичної клініки;

• проаналізувати напрямки діяльності юридичної клініки 
у перспективі;

• врахувати можливі соціальні замовлення щодо діяльності 
юридичної клініки;

• врахувати можливе фінансування проектів юридичної 
клініки;
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• проаналізувати, при можливості, плинність кадрів за по-
передній період, як планову (зміну курсів) так і непланову.

Цей аналіз має стосуватись моделювання потреб у діяльності 
та, відповідного їм попиту на виконавців.

3. Підшукування персоналу, який забезпечить реалізацію 
потреб юридичної клініки. Такий пошук, на погляд М. В. Дуле-
би [514, с. 65], може провадитись через посередників, через без-
посереднє спілкування за рекомендаціями, всередині організації.

У юридичній клініці, як і у інших подібних організаціях, аб-
солютна більшість персоналу (студентів), може підшукуватись 
у виші шляхами [476, с. 24]:

• особистого запрошення на заняттях керівників (виклада-
чів) юридичної клініки;

• загального рекламування на заняттях керівників (викла-
дачів) юридичної клініки;

• рекомендацій персоналу, викладачів та керівників вишу;
• оголошення відкритого конкурсу.
Відомі випадки, коли вже на самому початку роботи на ново-

му терені працівники втрачають інтерес до діяльності, прагнуть 
змінити її або залишити організацію, що зумовлюється адапта-
ційним психологічним і соціальним дискомфортом. Щоб уник-
нути подібного роду втрат у роботі з персоналом, при проведенні 
первинної співбесіди керівник юридичної клініки має повідоми-
ти реальні вимоги до кандидата, його майбутню зайнятість. По-
трібно бути відвертим з новими працівниками, і потім буде мен-
ше складностей з перспективним працівником, який несподівано 
для організації вирішив її залишити. Необхідно також чітко вре-
гулювати методику адаптації молодих працівників, що слугува-
тиме основою для організації цієї роботи. У ній повинні знайти 
відображення, як мінімум, два напрями роботи з новим праців-
ником: вступ його у колектив (надання йому допомоги у встанов-
ленні ділових взаємовідносин з колегами) і вступ у посаду (осво-
єння особливостей роботи з урахуванням специфіки організації).

Тому, важливим у процедурі підбору персоналу нам бачиться 
інститут наставництва [515, с. 26; 516, с. 15]. В залежності від 
видів організаційної структури юридичних клінік — при наяв-
ності у них викладачів, зокрема безпосередньо залучених до ке-
рівництва юридичною клінікою (тобто тих, які розуміють мету, 
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завдання та основні алгоритми діяльності), потрібно наставника-
ми на випробувальний строк обирати їх. При неможливості, як 
у більшості юридичних клінік України (через незначну кількість 
викладацького персоналу та, у більшості, відстороненість їх від 
безпосереднього керівництва юридичною клінікою), доцільно на-
ставниками визначати студентів старших курсів (студентських 
керівників) організації. Адже вони чітко розуміють концепцію, 
алгоритми роботи юридичної клініки та, відповідно, вимоги 
до працівників юридичної клініки. У цьому випадку можна ре-
ально зайнятись формуванням персоналу юридичної клініки, 
усвідомленням корпоративної культури організації. Тоді ж сту-
дентські керівники будуть зростати як професіонали-управлін-
ці, а це навчальний компонент цілей юридичної клініки. Але, 
оскільки студенти все ж не можуть одразу повноцінно реалізову-
вати управлінські функції, їх потрібно підготувати до цього ке-
рівникам юридичної клініки.

Продовжуючи наголошену вище систему випробувального 
строку, зазначимо його поєднання з іншою технологією форму-
вання персоналу: адаптаційним періодом. Цей метод дає змогу:

1) керівництву юридичної клініки — перевірити бажання і рі-
вень готовності кандидата;

2) кандидату до юридичної клініки — взнати концептуальні 
засади і основні алгоритми її діяльності та перевірити свої мож-
ливості працювати у таких умовах;

3) нарешті, сформувати, без значних зусиль та відволікання 
від головних напрямків діяльності організації, мінімальний рі-
вень готовності кандидата для роботи в юридичній клініці.

У період адаптації приймається рішення про доцільність по-
дальшої співпраці організації та її потенційного працівника. Для 
юридичної клініки додатковим чинником проведення адапта-
ційного періоду є перевірка ступеню бажання кандидата дійсно 
працювати у ній. Адже нерідкі випадки, коли студент прихо-
дить до юридичної клініки, не знаючи про досить високі вимоги 
до його роботи, плутаючи її з традиційними гуртками, проблем-
ними групами, секціями. У такому разі реальні завдання, які 
даються на досить обмежений (але реальний) строк, одразу від-
кинуть такого кандидата за межі випробування, причому таке рі-
шення прийме сам горе-кандидат.
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Для правильного застосування адаптаційного періоду потріб-
но, на наш погляд, дотримуватись таких умов:

1) чіткість та реальність завдань, які висуваються до кандида-
тів та їх відповідність повсякденній діяльності організації;

2) наявність реальних строків, у які відбувається контроль 
за виконанням поставлених завдань;

3) наявність форм контролю проходження випробувального 
строку кандидатом;

4) обмежений доступ кандидатів на час випробування до орга-
нізаційної документації;

5) увага до кандидатів;
6) необхідність прийняття рішення щодо закінчення адапта-

ційного періоду (випробувального строку) [476, с. 29].
Тому, адаптаційний період є способом прояву одночасно кон-

курсного відбору та формування готовності персоналу і, на наш 
погляд, є корисним для впровадження у діяльності юридичних 
клінік.

Наступним елементом системи якісної діяльності персоналу 
юридичної клініки є розвиток та професійне зростання, що без-
посередньо пов’язується з механізмом кар’єри.

Робота щодо формування управлінського персоналу — це ме-
ханізм реалізації кар’єри працівників організації. Досягненню 
планомірного рівня розвитку потенційних керівників юридич-
ної клініки слугуватиме і застосування механізму кар’єри. Саме 
кар’єрне просування персоналу — це закріплення особистого 
розвитку, вдосконалення своїх професійних та управлінських 
знань, умінь та навичок. Кар’єрний розвиток — це результат 
формування управлінських кадрів організації, де перспективним 
надається можливість спробувати виконувати окремі управлін-
ські функції. Кар’єрний ріст — це результат зусиль організації 
щодо прогнозування і планування її успіхів в подальшому [476, 
с. 44].

Бачення кар’єрного розвитку у юридичній клініці може бути:
• вертикальним;
• горизонтальним.
Вертикальна кар’єра — це можливість зайняти посади лі-

нійного та функціонального керівника у межах організаційної 
структури. У випадку входження організації у корпоративну чи 
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асоціативну мережу вертикальна кар’єра включає можливість 
зайняти керівну посаду у материнській чи дочірній структурі 
організації. У юридичній клініці такими віхами вертикальної 
кар’єри можуть розглядатися:

• для студентів: кандидат; консультант; координатор; сту-
дентський директор (координатор напряму діяльності);

• для викладачів: викладач-куратор; керівник юридичної 
клініки; керівник центру юридичних клінік (у разі наявності 
системи юридичних клінік у виші).

У невеликих організаціях, яскравим прикладом яких 
є непідприємницькі товариства, до яких ми за деякими ознака-
ми відносимо і юридичні клініки, важливо мати також систему 
«горизонтального» розвитку персоналу — зайняття певних при-
вілейованих статусів, пов’язаних з виконанням окремих управ-
лінських функцій, без «вертикального» кар’єрного росту. Го-
ризонтальна кар’єра передбачає певну міру відповідальності і 
ускладнення завдань працівника, але при цьому, як правило, 
особа набуває більшої самостійності у прийнятті рішень і відпо-
відає вона саме за свої вчинки і рішення.

З горизонтальною кар’єрою персоналу ми вбачаємо доцільним 
поєднувати категорію «ядро кадрів», що зустрічається в управ-
лінській літературі. Це питання визначається різними складо-
вими, зокрема В. Кравчук [517, с. 13] вказує з даного приводу: 
«Кадрове ядро — це стійка, найбільш продуктивна, соціально 
надійна, об’єднана загальною ціллю головна частина виробни-
чого колективу, в якій існує чіткий розподіл ролей, узгоджені 
відносини та трудові процедури». У колективах, де є чітко ви-
значене ядро персоналу, стабільно виконуються поставлені за-
вдання, високий рівень дисципліни та відповідальності праців-
ників, налагоджена система підготовки та розвитку персоналу.

Формування ядра кадрів дозволяє подолати таке негативне, 
але обов’язкове явище у функціонуванні юридичної клініки як 
плинність [518, с. 320]. Знаючи, що плинність персоналу юри-
дичних клінік не подолати, потрібно її планувати. Доцільно мати 
чітке уявлення, хто з працівників до якого часу працює в юри-
дичній клініці (враховувати як фактор закінчення навчання, так 
і навчальну практику).
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Плинність нівелюється стійкою командою виконавців, ядром 
колективу організації, які достатньо компетентні щодо специфі-
ки діяльності організації, розуміють та поділяють цілі її діяль-
ності, досить тривалий час можуть у ній працювати. Ядром пер-
соналу є, передусім, викладацька частина юридичної клініки: її 
керівники і викладачі-куратори. Щодо студентів, зазначимо та-
кими, які можуть належати до ядра кадрів, волонтерів, які пра-
цюють 2–3 роки. У випадку наявності команди таких працівни-
ків, юридична клініка згуртовується після чергового випуску, 
а її діяльність оптимізується і може допустити підбір нових чле-
нів [476, с. 50].

У будь-якій організації, в тому числі юридичній клініці, фор-
мування ядра кадрів не може забезпечити лише якісний підбір 
персоналу, тут потрібно долучити якісну підготовку та розвиток 
персоналу, забезпечення гарантій ефективної діяльності, інші 
технології формування персоналу.

Юридична клініка, як і інші подібні інституції, на наш по-
гляд, буде ефективною, якщо на рівні корпоративної культури 
у її колективі закладено принципи:

1) внесення конструктивних пропозицій щодо покращення ре-
алізації як свого напрямку діяльності, так і організації в цілому;

2) готовності допомогти колегам;
3) готовності, в разі особливої потреби і особистої зацікавле-

ності, виконувати понадурочну роботу;
4) вміння оминати неконструктивних суперечок;
5) турботи про майно організації;
6) поваги до корпоративної культури та внутрішньоорганіза-

ційних норм та правил;
7) прояву терпимості до можливих негараздів, яких неможли-

во уникнути у повсякденній діяльності [476, с. 50].
Розгляд головних характеристик розвитку персоналу юридич-

ної клініки дозволив нам створити підґрунтя для дослідження 
механізмів оцінки якості діяльності юридичних клінік.

Виходячи із того, що результати юридичноъ клініки є відобра-
женням роботи їх колективів, абсолютна більшість юридичних 
клінік мають аналогічні напрями діяльності, більшість юридич-
них клінік в Україні подібні за організаційною структурою, у сві-
товому вимірі існують схожі мережі юридичних клінік, питання 
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оцінки їх діяльності можливо здійснювати у поєднанні техноло-
гій оцінки та порівняння. Такий підхід дозволить здійснювати 
комплексний аналіз якості юридичних клінік, тим самим допо-
магаючи їм удосконалювати свою діяльність та взаємно сприяти 
розвиткові правозахисних послуг.

Для цього нами розроблена і апробована модель, заснована 
на аналогічних підходах до оцінювання діяльності колективів 
організацій. Ця модель названа нами абревіатурою «МАВК» (мо-
ніторинг, аналіз, впровадження, контроль).

Модель буде належно організована у випадку систематичного 
застосування та поєднання з такою схемою, що враховує послі-
довність проведення заходів оцінки діяльності (див. рис. 4.1).
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Рис. 4.1. Орієнтовна модель порівняльної оцінки ефективності 
діяльності юридичних клінік 

Групи персоналу організацій, з наведеної моделі, це окремі 
структурні складові, у нашому випадку, юридичних клінік, на-
віть якщо організаційно ці структури не виділені. В такому ви-
падку критерієм об’єднання в групи буде виконувана діяльність 
членів юридичних клінік: наприклад, за напрямками діяльнос-
ті (“Юридичне консультування”, “Правопросвітня діяльність” 
тощо) [476, с. 55–56].
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Схематично сума коефіцієнтів якості кожного члена юридич-
ної клініки поділена на їх кількість, є коефіцієнтом ефективності 
юридичної клініки. При цьому має бути враховано:

1) особливі риси, що характерні оцінюваній юридичній кліні-
ці (наприклад, наявні напрямки діяльності);

2) кількість та співвідношення категорій персоналу юридич-
ної клініки, а також особливі риси оцінки роботи кожної кате-
горії (адже, як показує проведене опитування, кількість людей 
у кожній категорії персоналу різна, інколи існують особливі 
категорії: психолог, адміністратор комп’ютерної мережі тощо). 
Таке співвідношення може показати також надмірну переванта-
женість організації працівниками неосновних, обслуговуючих 
напрямків.

Перед безпосереднім застосуванням запропонованої моделі до-
цільно здійснити підготовчі заходи:

1. Визначення мети оцінки (це може бути не широкопланове 
дослідження, а аналіз окремих сторін), її об’єкта (окремий пра-
цівник, група працівників, команда, залучена до виконання 
окремого напрямку діяльності чи проекту) та рівня (наскільки 
глибоко аналізується діяльність об’єкта).

2. Визначення критеріїв оцінки.
3. Визначення системи моніторингу діяльності.
4. Створення спеціалізованого або делегування повноважень 

з оцінки діяльності існуючому колегіальному органові, що може 
бути постійним чи діяти певний часовий період. Така інституція 
додає демократизму управлінської моделі юридичної клініки, 
крім того, залучення до роботи у цьому комітеті може бути важ-
ливим нематеріальним чинником мотивації, особливо у юридич-
ній клініці.

Перший етап моніторингу діяльності організації займає у мо-
делі МАВК особливе місце, адже на зібраній під час його здій-
снення інформації базуватиметься подальша робота з оцінки 
діяльності персоналу. Якщо ж на цьому етапі будуть зібрані недо-
статньо повні або об’єктивні дані, інші стадії оцінки діяльності 
персоналу завчасно будуть невдалі. Системна оцінка юридич-
них клінік має бути заздалегідь підготована, адже, наприклад, 
комплексний аналіз роботи з клієнтами повинен бути заснований 
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на зборі інформації протягом тривалого часу, що передує безпо-
середній оцінці.

Моніторинг передбачає пошук та визначення можливих про-
блем. Ці чинники повинні бути визначені конкретно, а не у за-
гальному вигляді (наприклад, не робота з юридичного консуль-
тування, а послідовність письмового оформлення результатів 
вирішеного звернення). Лише після того, як буде отримана дета-
лізована інформація, можна повністю з’ясувати її природу і на-
мітити шляхи для вдосконалення діяльності.

Для того, щоб оцінити діяльність комплексно, рекомендуєть-
ся проведення доскональної перевірки усього процесу, як власни-
ми силами організації, так і сторонніми фахівцями.

Маючи на меті сформулювати конкретні положення як оціню-
вання діяльності юридичних клінік, так і надати таким струк-
турам інструментарій для самооцінки, нами проведено роботу з 
формулювання критеріїв якості діяльності юридичних клінік. 
Загалом нами виділено 30 критеріїв, за якими проводиться оцін-
ка юридичних клінік: 1) нормативна урегульованість діяльності; 
2) кількість студентів-консультантів; 3) наявність штатних пра-
цівників; 4) кількість і якість викладачів-кураторів; 5) співвідно-
шення студент-викладач; 6) приміщення юридичної клініки; 7) 
техніка для повсякденної роботи; 8) копіювальна техніка; 9) ві-
део-обладнання; 10) телефонний зв’язок; 11) база законодавства; 
12) можливість листування; 13) забезпечення витратними мате-
ріалами; 14) інформування про послуги; 15) чергування в юри-
дичній клініці; 16) можливість працювати постійно; 17) зміст 
та зберігання наданої консультації; 18) оцінка клієнтів; 19) на-
вчальний курс юридичної клінічної освіти; 20) функціонування 
як база практики; 21) спеціалізація юридичної клініки; 22) облік 
справ у юридичній клініці; 23) кількість клієнтів; 24) архів справ 
юридичної клініки; 25) інтегрованість у юридичний клінічних 
рух; 26) професійні публікації у персоналу юридичної клініки; 
27) звітність про заходи; 28) висвітлення діяльності в мережі Ін-
тернет; 29) спільні заходи з іншими інституціями; 30) ведення 
аналізу якості діяльності [519, с. 13–14].

Етап аналізу результатів моніторингу полягає у вирішенні 
питань: на кого покладена ця функція, як слід її здійснювати, 
на що звертати особливу увагу. Аналіз вимагає розуміння сутнос-
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ті проблеми, визначення причин вдалої чи невдалої діяльності, 
прийняття рішення щодо поширення позитивного досвіду, ви-
правлення негативних проявів. Результати аналізу повинні бути 
чітко сформульовані і розумно доведені до виконавців, адже від 
цього залежатиме успіх оцінки ефективності [476, с. 58].

Аналіз даних моніторингу повинен бути проведений комплек-
сно, передбачати як зведення кількісних вимірів, так і узагаль-
нення інформації про якісні результати.

Передбачаємо кілька видів аналізу ефективності діяльності 
юридичної клініки:

1) за часом проведення: а) поточний (здійснюється у повсяк-
денній діяльності); б) виділений (здійснюється за окремі часові 
відрізки або за окремими проектами);

2) за суб’єктами проведення: а) внутрішній (проводить сама 
юридична клініка); б) зовнішній (здійснюють незалежні органі-
зації).

В юридичній клініці, на наш погляд, аналіз та прийняття рі-
шень щодо його результатів мають здійснюватись названим вище 
комітетом оцінки, патронуватись безпосередньо представником 
керівництва організації, вишу, мережі юридичних клінік. Вва-
жаємо, що прийняті рішення повинні бути стандартизовані, для 
полегшення їх усвідомлення працівниками, що їх вони стосують-
ся.

Стадія впровадження результатів аналізу діяльності персо-
налу організації — це дії щодо виконання рішень, прийнятих 
під час аналізу. Їх головна мета стосується розвитку виявленого 
позитиву або нівелювання наслідків неякісних дій у близькому 
майбутньому та налагодження вірних алгоритмів дій на віддале-
ну часову перспективу.

Етап контролю застосування заходів впровадження передба-
чає повторне оцінювання і розкриття питання, спрацювали за-
стосовані заходи чи ні. Процедури контролю подібні до розкри-
тих дій щодо моніторингу діяльності. Доведення до персоналу 
результатів контролю може застосовуватись як у поточному, так 
і у спеціально виділеному зібранні. Це залежить від того, які ре-
зультати отримані.

Принциповим питанням моніторингу є його постійний ха-
рактер [520; 501]. Хоча заходи з перевірки діяльності слід 
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пов’язувати з чіткими часовими або організаційними (про-
ектними) віхами, моніторинг має відбуватися постійно, адже 
за одним часовим відрізком (проектом) наступає інший. У си-
туаційного моніторингу, попри його економність у часових та 
організаційних витратах, існують недоліки, пов’язані з деякою 
тимчасовою зразковістю діяльності працівників і відповідним 
їх «розхолодженням» після закінчення перевірки. Тому, по-
стійний моніторинг зробленого повинен бути включеним до кор-
поративної культури юридичної клініки. У випадках, якщо по-
стійний моніторинг буде розумно організований та спрямований 
на оцінку результатів (аудит результативності), він не вимага-
тиме багато часу і зусиль його суб’єктів. Інші ж складові ауди-
ту (аудит вчасності, аудит ефективності, аудит оперативності), 
можуть періодично співставлятися з отриманими даними оцін-
ки результативності.

Постійне збирання даних щодо оперативності, продуктивнос-
ті, результативності, ефективності діяльності персоналу та періо-
дичне узагальнення таких даних дозволить побачити реальне по-
ліпшення чи погіршення показників праці, виправити помилки 
і дати нову мотивацію, з тим, щоб підвищити імовірність досяг-
нення довготривалої мети організації.

Методи, які доцільно застосовувати для оцінки якості діяль-
ності працівників юридичної клініки [476, с. 60–62]:

1. Спостереження на робочому місці за виконанням функцій 
працівника. Цей метод може знайти відображення у тому, як, на-
приклад, студент здійснив телефонну розмову з клієнтом, провів 
заняття з “Практичного права”.

2. Встановлення зворотного зв’язку із колегами щодо оцінки 
дій персоналу. Особливе значення мають відгуки членів коман-
ди, до якої входить об’єкт перевірки.

3. Відгуки керівників. Прикладом застосування цього методу 
може бути опитування керівника щодо вирішення справи кон-
кретним студентом.

4. Опитування клієнтів. Організація працює, передусім, 
на клієнтів, тому ступінь їх задоволеності від, наприклад, надан-
ня консультації, обов’язково має бути перевіреним.

5. Розгляд діяльності працівника на зборах (метод атестуван-
ня). Традиційне періодичне атестування також допустиме у оцін-
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ці дій працівника юридичної клініки, з врахуванням сучасних 
тенденцій щодо мети і процедур його проведення.

6. Перевірка завершених справ. Цей метод, як свідчать дані 
опитування, є найбільш поширеним у повсякденній діяльності 
юридичних клінік України і полягає у перевірці проектів юри-
дичних консультацій, які підготовані студентом, викладачем чи 
іншим представником керівництва юридичної клініки.

7. Опрацювання аналітичних матеріалів (звітів, статей тощо). 
Це традиційний метод, який рекомендуємо застосовувати при ви-
рішенні студентом певних особливих і обмежених часом завдань, 
наприклад, відвідування семінару юридичних клінік. Додатко-
вим позитивним чинником написання звіту про будь-який захід 
є оновлення у пам’яті (рефлексія) працівника послідовності та 
найважливіших моментів, які відбувалися, а також можливість 
інших осіб ознайомитися зі звітом і, відповідно, збагатитися до-
свідом.

8. Робота зі скаргами. Аналіз негативних оцінок, як і аналіз 
позитивних є джерелом оцінки якості роботи працівника. Го-
ловне, щоб усіма цей метод розумівся правильно: орієнтовано 
не на каральні заходи, а на виправлення допущених недоліків 
як окремим працівником, так і його колегами. Тому, в юридич-
ній клініці необхідно передбачити умови для отримання відгуків 
клієнтів: відповідні форми діловодства, можливість взнати номер 
телефону (кабінету) за яким можливо висловити свої враження 
про роботу студента керівникові.

9. Моделювання творчих завдань. Робота в юридичній клініці 
орієнтована на практичну діяльність шляхом застосування еле-
ментів практичного навчання. Тому цей метод має підстави нази-
ватися одним з найпопулярніших. Причому шляхом вирішення 
поставлених творчих завдань може аналізуватися не лише суто 
юридична сторона справи, моделюватись можуть навички роботи 
в команді, спілкування з клієнтом, роботи у якості лінійного ке-
рівника тощо.

10. Надання доручень (метод авансованої довіри). Цей метод 
схожий до попереднього. Його відмінністю є те, що доручення ви-
магають відповідальності, оскільки стосуються реального функ-
ціонування організації. Тому, застосовувати надання доручень 
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допустимо найбільш підготовленим працівникам, наприклад, 
кандидатам на керівні посади.

11. Академічні перевірки (тести, самостійні роботи тощо). Се-
ред спеціалізованої літератури [468] і серед даних опитування 
працівників юридичних клінік України помічено позиції щодо 
доцільності перевірки якості діяльності працівника шляхом тра-
диційних академічних методів контролю.

12. Самооцінювання. Є особливою і, в той же час, принци-
повою методикою оцінки. Сутність самооцінювання полягає у 
зобов’язанні працівника особисто оцінити свою діяльність (за 
певний період або конкретний захід). Користь від цього неодмін-
на, адже, коли в організації налагоджена система такої оцінки, 
її персонал працює на умовах самоконтролю і самоорганізації, 
самостійно рефлектує свою роботу і намагається без вказівки 
«зверху» виправити недоліки, розвинути позитивні прояви. Для 
доступності результатів самооцінювання до інших працівників 
доцільно розробити можливості їх інформування про це, напри-
клад, на зборах [476, с. 60–62].

Наведемо особливості проведення деяких з цих методів пере-
вірки якості діяльності.

При оцінюванні персоналу важливим є опитування клієнтів, 
адже саме їх оцінка абсолютно відсторонена від контексту, оці-
нює саме ступінь їх задоволення від наданої консультації.

Разом з тим, література зазначає випадки, коли клієнт по різ-
ному відноситься до складання таких відгуків. Наприклад, як 
зазначає В. Д. Мейєр [521, с. 13], крива вдячності клієнта щодо 
наданої юридичної допомоги залежить від часу, який пройшов 
з моменту цієї консультації. Тому, відгук від клієнта потрібно 
одержувати одразу після надання консультації, намагаючись 
жодним чином не впливати на його позицію. Крім того, особи, 
які звертаються до юридичних клінік, не завжди достатньо осві-
чені, щоб адекватно оцінити роботу юриста, який з ними пра-
цював. Тому, пропонуємо на відгукові клієнта зазначати міні-
мальну реакцію консультанта: згоден, не згоден (з зазначенням 
причин). Бланк опитувального листа клієнта повинен бути схва-
лений у юридичній клініці, для його стандартизації і застосуван-
ня у різних юридичних клініках доцільно затвердити його (як і 
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інші форми моніторингу) на рівні асоціації юридичних клінік чи 
домовленості між ними.

Відгук клієнта доцільно застосовувати і при оцінці інших 
форм діяльності юридичної клініки, адже консультування — 
не єдиний її напрямок діяльності.

Важливим є проведення оцінки діяльності на основі конкрет-
них фактів, особливо виміряних кількісно. Така практика дозво-
лить уникати суб’єктивізму і емоцій при винесенні рішень щодо 
оцінки дій кожного працівника. Актуальним прикладом подібної 
практики є проведення експерименту, спрямованого на облік ро-
боти студентів юридичної клініки, який здійснювався у юридич-
ній клініці Національної академії внутрішніх справ у межах цьо-
го дослідження. Метою експерименту “Екран результативності” 
було визначити принципові критерії оцінки діяльності персоналу 
юридичної клініки. Відповідно був розроблений та презентова-
ний Екран результативності діяльності персоналу (Екран), який 
являв собою таблицю, що включала графи: 1) прізвище та ім’я 
працівника; 2) його статус у юридичній клініці; 3) записи щодо 
зроблених працівником дій (досягнутих результатів); 4) підсум-
ковий рейтинг працівника за оцінюваний період.

Записи до Екрану міг зробити кожний член юридичної клі-
ніки, оцінити можна було будь-кого, крім особисто себе. Записи 
складались зі знаку “+” або “-”, формулювання про причину за-
пису (конкретну оцінену дію) та помітки про особу, яка внесла 
запис. Така можливість актуальна, на наш погляд, саме для юри-
дичних клінік як елемент демократизму в управлінні та спосіб 
навчання їх недосвідчених членів оцінювати роботу.

Оцінювалася робота кожного студента з певний часовий відрі-
зок, — два місяці. В кінці цього часового відрізку, шляхом оцін-
ки записів та складання “плюсів” та “мінусів”, підсумовувався 
рейтинг кожного працівника, який і визначав володаря (волода-
рів) премії. Складання нового рейтингу та накопиченого рейтин-
гу за попередні періоди формувало загальну оцінку працівника, 
яка додатково стимулювала до конкурентної діяльності, спрямо-
ваної на конкретні результати. Для підвищення ролі важливих 
записів у Екрані (виграна у суді справа, перемога у науковому 
конкурсі тощо), за деякі з них колегіальним рішенням дозволя-
лося зараховувати два бали.
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Основні записи у Екрані були узагальнені нами і їх аналіз по-
казує, що головна частина записів стосується основних напрям-
ків діяльності юридичної клініки (“за вчасно (якісно) вирішену 
справу”, “за проведення апробації заняття практичного права” 
тощо) та організаційного забезпечення її діяльності (“за чергу-
вання”, “за понадурочну роботу”, “за контроль вирішення справ” 
тощо). До речі, записи були не лише позитивні, до кожної з на-
званих оцінок були ідентичні негативні.

Оцінка ефективності діяльності залежить від того, які кри-
терії будуть взяті за її основу, тобто, наскільки обґрунтовано 
суб’єктом оцінки буде зупинено вибір саме на цих критеріях, 
а не на інших. Узагальнення результатів експерименту дозволи-
ло нам сформувати головні критерії оцінки за класифікаційни-
ми групами: кількісні та якісні, позитивні і негативні, а також 
за напрямками діяльності юридичної клініки.

Віднесення до кількісних чи якісних критеріїв залежить від 
умовної приналежності відповідного критерію до тих, які можна 
оцінити за цифровими показниками: порахувати, або ж немож-
ливості оцінити таким чином. Віднесення дій працівника до якіс-
них можливо лише із спеціальною підготовкою, адже оцінити, 
чи якісно вирішена юридична справа, не зможе будь-яка людина. 
Принциповим питанням оцінки персоналу організації має бути 
базування її висновків на кількісних критеріях, щоб позбавитися 
суб’єктивізму і оцінювати не працівника, а його роботу. Причо-
му, якісні критерії оцінки також можливо оцінювати у цифрово-
му вимірі, після попереднього висновку суб’єкта оцінки.

Отже, за результатами проведеного експерименту та про-
веденого опитування персоналу юридичних клінік України та 
Російської федерації критеріями оцінки персоналу юридичної 
клініки, який залучений до реалізації напрямку діяльності 
“Юридичне консультування”, можуть бути:

1. Кількість завершених справ. Що означає завершена справа, 
слід визначити на рівні суб’єкта оцінки. В юридичній клініці На-
ціональної академії внутрішніх справ завершити справу означає 
вирішити її, письмово оформити відповідь і надати її (з пояснен-
ням змісту) клієнту, оформити відповідні облікові документи.

2. Кількість справ, які оперативно вирішені. Який часовий 
відрізок вважається “оперативним”, необхідно завчасно вирі-



319

Юридичні клініки як особливі організації громадського сектору: 
теорія та практика організації та функціонування

шити на рівні суб’єкта оцінки, “оперативний” — це часовий від-
різок, що значно коротший за “нормальний”. Так, при внутріш-
ньому моніторингу у юридичній клініці Національної академії 
внутрішніх справ, нормальний час для вирішення однієї справи, 
щодо якої немає додаткових умов тривалості вирішення (не ви-
тікають процесуальні терміни) — два тижні, відповідно опера-
тивно вирішена справа це така, що відповідь на яку оформлена 
за п’ять днів (робочий тиждень) або менше.

4. Кількість справ, які вчасно вирішені (тобто протягом двох 
тижнів).

5. Кількість задоволених консультацією клієнтів. Серед ре-
зультатів опитування членів юридичних клінік України, зустрі-
чається пропозиція визначати задоволеність клієнта у вирішенні 
справи його письмовим відгуком. Вважаємо таку позицію вірною 
і пропонуємо, для спрощення такої оцінки додати до форми діло-
водства юридичної клініки, яка розкриває хід справи, додати дві 
графи: відгук клієнта і реакцію консультанта на відгук.

6. Кількість складених звернень і процесуальних документів, 
які позитивно оцінені керівником.

7. Кількість справ, якісно завершених за дві зустрічі з клієн-
том. Цей критерій походить з необхідності розумно планувати і 
використовувати час роботи в приміщення юридичної клініки, 
тобто провести зустрічі для інтерв’ювання і наданні відповіді.

8. Кількість справ, вирішених студентом самостійно (без ґрун-
товних правок особою, яка відповідальна за перевірку консульта-
ції: викладачем чи координатором).

9. Якісне виконання окремих керівних функцій, що пов’язані 
з довготривалими зобов’язаннями організації [476, с. 66–67].

Можливо виділяти також негативні критерії, щодо цього на-
прямку роботи юридичної клініки: незавершення справи у від-
ведені терміни; незавершення справи з вини консультанта; 
кількість “програних” справ у юрисдикційних інстанціях (цей 
критерій дещо спірний, але, вважаємо, його теж можна врахову-
вати у юридичних клініках, які практикують представництво ін-
тересів); кількість незадоволених консультацією клієнтів.

Критеріями оцінки персоналу юридичної клініки, який залу-
чений до реалізації напрямку діяльності «Правопросвітня діяль-
ність» («Практичне право»), можуть бути:
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1. Кількість розроблених сценаріїв правопросвітніх занять, 
які високо оцінені керівником.

2. Кількість проведених правопросвітніх занять, які схвально 
оцінені перевіряючими.

3. Кількість ініціатив, які були впроваджені у правопросвітню 
діяльність юридичної клініки.

4. Кількість нових інтерактивних методів та прийомів, що 
розроблені працівником [476, с. 67].

До критеріїв оцінки наукової роботи членів юридичної клі-
ніки можливо відносити: кількість завершених наукових дослі-
джень, кількість випадків участі у наукових конференціях (семі-
нарах, тренінгах) з виступами щодо проведених досліджень або 
в якості простого учасника, кількість публікацій за темами до-
сліджень, кількість перемог на наукових конференціях (конкур-
сах) тощо.

Отже, узагальнюючи досліджені нами критерії оцінок різних 
напрямів діяльності юридичних клінік, доцільно відмітити стан-
дартизованість категорій оцінювання діяльності з надання юри-
дичних консультацій та складний творчий характер оцінки пра-
вопросвітніх та наукових заходів юридичної клініки.

Виходячи із цього сьогодні у юридичній клініці Національної 
академії внутрішніх справ практикується доопрацьована форма 
оцінювання діяльності персоналу організації. Ця схема має на-
зву «Рейтинг якості персоналу», заснована та матеріалах охарак-
теризованого експерименту та його практичного узагальнення. 
Перевагами цієї моделі оцінки є її простота: абсолютна більшість 
критеріїв, що відображаються у схемі, можуть бути визначені 
координатором з числа студентів. Критерії індивідуальних ре-
зультатів членів юридичні клініки об’єднуються у такі групи:

1. Напрям “Юридичне консультування” — вчасно виріше-
на справа (3 бали), вчасно вирішена справа особливої важли-
вості за рішенням керівника (7 балів), невчасно вирішена спра-
ва (1 бал).

2. Напрям “Правова просвіта” — проведене правопросвітнє за-
няття (2 бали), присутність на правопросвітньому занятті (1 бал), 
творчі результати напряму “Правопросвітня діяльність” за рі-
шенням керівника (розроблене правопросвітнє заняття, апробо-
ваний новий інтерактивний метод) — 7 балів.



321

Юридичні клініки як особливі організації громадського сектору: 
теорія та практика організації та функціонування

3. Показники інших напрямів (наукова робота, керування 
юридичною клінікою) — виступ на науковому заході (5 балів), 
участь на науковому заході (2 бали), перемога на науковому за-
ході за рішенням керівника (7 балів), підготовка управлінської 
аналітичної інформації (звітів, узагальнень внутрішнього і зо-
внішнього рівня) — 2 бали.

Отже, кожний працівник, залучений до виконання кожного 
напрямку роботи юридичної клініки може і повинен бути особли-
во оцінений, що дозволить скласти повну оцінку роботи її пер-
соналу і побудувати відповідні рейтинги юридичних клінік. Їх 
роль — порівняти юридичні клініки за їх діяльністю, їх суспіль-
но-корисними справами. А порівнювати є що, недаремно у анке-
туванні кожний з опитаних членів юридичних клінік зазначив, 
що йому цікаво було б побачити співставлення результатів робо-
ти юридичних клінік як у межах нашої держави, так і з закор-
донними мережами подібних організацій.

Відомо, що люди працюють краще, якщо відома реакція ке-
рівників на результати їх діяльності. Це дозволяє прослідкувати 
сильні і слабкі сторони виконання дорученого завдання. Отри-
мання “зворотного зв’язку” дозволяє якісніше спрямовувати 
власну поведінку, причому одним з найефективніших механізмів 
регулювання власних дій є самооцінювання. З іншого боку, ке-
рівники повинні бути підготовлені до проведення оцінки діяль-
ності і налагодження зворотного зв’язку з підлеглими. Оцінка 
буде якісною тоді, коли працівник вважає надану йому оцінку 
об’єктивною, свого керівника — відвертим і чесним, а загальну 
атмосферу проведення оцінки — конструктивною [503, с. 78].

Такі пропозиції стосовно діяльності своєрідних непідприєм-
ницьких товариств — юридичних клінік українських вишів, 
дозволяють перетворити їх з архаїчних утворень (гуртків, сек-
цій) на організації, що мають ознаки громадських об’єднань, на-
вчальних підрозділів та юридичних фірм водночас. Вважаємо, 
що формування персоналу юридичної клініки на названих заса-
дах оптимізує їх функціонування та якісно допоможе виконати 
їх головні цілі — вирішення соціально-юридичних проблем сус-
пільства та формування зі студентів фахівців-юристів.

Проведене дослідження, наукової та нормативної літератури з 
управління якістю організацій, опрацювання емпіричних дослі-
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джень та експериментів щодо діяльності юридичних клінік до-
зволило нам визначити такі висновки, що дозволять юридичним 
клінікам працювати якісно.

1. Проведені дослідження вказують на різний рівень розвитку 
юридичних клінік України, різне розуміння ними якості своєї ді-
яльності і її пріоритетів. Кожна юридична клініка працює відосо-
блено, за власним бажанням та організаційними формами: їх по-
зитивний досвід не належною мірою розповсюджений, недоліки 
не контролюються та не вироблюються позиції з їх виправлення. 
Як правило, управління юридичними клініками здійснюється її 
керівниками хаотично, на власний розсуд, виходячи із ситуації.

Базуючи свою діяльність переважно на виконанні різноманіт-
них соціально-значимих проектів у юридичній сфері, керівники 
юридичних клінік недооцінюють управлінський аспект, що при-
зводить до низьких показників ефективності реалізації проектів 
і недостатньої якості виконання їх програмних цілей.

2. Терміном, яким доцільно охоплювати усю діяльність з пере-
вірки роботи персоналу є «оцінка якості діяльності», адже вона 
повністю характеризує як сутність цих заходів, так їх процеду-
ру. Показники, які можуть бути узяті за основу при оцінці якості 
функціонування персоналу організації: результативність, про-
дуктивність, вчасність, ефективність.

3. Вважаємо доцільним розглядати діяльність щодо форму-
вання персоналу юридичної клініки важливим складником тако-
го окремого нового напрямку діяльності організації, як організа-
ційно-управлінське забезпечення діяльності юридичної клініки.

Основними пріоритетами цього напряму діяльності юридичної 
клініки є:

• підтримка єдиної і чіткої концепції розвитку організації;
• встановлення стандартів якості роботи і єдиних для всієї 

організації цілей;
• забезпечення двостороннього зв’язку у питаннях діяль-

ності і виконання завдань;
• визначення потреби в підготовці та професійному розви-

тку персоналу;
• налагодження і зміцнення взаємовідносин в колективі;
• забезпечення максимального розвитку потенціалу персо-

налу;
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• складання бази даних знань і навичок співробітників для 
планування спадкоємності;

• підтримка конкурентоздатності товариства;
• зміцнення корпоративної культури та командного мо-

рального духу.
4. Основним результатом організаційно-управлінського забез-

печення діяльності юридичної клініки є формування її якісного 
персоналу — студентів та викладачів, які розуміють та поділя-
ють мету та завдання юридичної клініки, достатньо підготовані 
до цієї роботи, якісно працюють у ній протягом кількох років.

До системи заходів з формування якісного персоналу юридич-
ної клініки доцільно відносити:

• підбір персоналу організації, коли можна відібрати тих 
працівників, хто більш відповідає потрібним критеріям;

• підготовка персоналу, коли у кожного працівника скла-
даються знання, вміння та навички ефективного виконання по-
кладених функцій;

• розвиток персоналу в процесі діяльності та поза нею;
• організація діяльності персоналу на засадах якості.
5. Технологія підбору персоналу юридичної клініки може по-

лягати у такій системі:
• визначенні керівника, відповідального за підбір персона-

лу;
• відображенні положень щодо підбору персоналу на рівні 

локальних актів та у корпоративній культурі організації;
• залученні до виконання окремих функцій з підбору персо-

налу лінійно-функціональних керівників.
У системі заходів конкретної юридичної клініки щодо підбору 

персоналу має бути визначено:
• загальні засади (мета, завдання, система моделей (вимог) 

персоналу, загальна процедура (етапи) підбору);
• концептуальний алгоритм підбору персоналу (послідов-

ність дій, яка має бути дотримана при проведенні підбору);
• функціональний механізм підбору персоналу (розраху-

нок функціонального забезпечення кожного суб’єкта, який бере 
участь у реалізації цього напрямку);

• механізм оцінки якості підбору персоналу (може бути 
складником загального механізму оцінки якості діяльності орга-
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нізації, передбачати способи виявлення результатів, їх аналізу, 
впровадження удосконалень та їх повторного контролю).

6. Під час підбору персоналу юридичної клініки потрібно ак-
центування уваги на особливій групі вимог до працівників. На-
звану систему доцільно викласти у Моделі персоналу юридичної 
клініки, сформувати такі моделі: вступника (кандидата) до юри-
дичної клініки; фахівця-клініциста; керівника юридичної кліні-
ки.

7. Важливим елементом підбору персоналу юридичної клініки 
є визначення кількості осіб, що залучаються до неї. При цьому 
слід виходити із принципу:

• чітко визначена кількість персоналу — для штатних пра-
цівників, передусім адміністративного персоналу, від діяльності 
якого залежать окремі напрямки діяльності юридичної клініки, 
який має безпосередньо відповідати за результати доручених їм 
функцій;

• нелімітована кількість працівників — для волонтерів, 
передусім, студентів, які на громадських засадах залучаються 
до виконання завдань та напрямків діяльності юридичної кліні-
ки.

Оптимальне співвідношення керівників юридичної кліні-
ки (викладачів) до студентів має складати від 1/6 до 1/11.

8. Доцільно забезпечувати такий алгоритм підбору персоналу 
юридичної клініки:

• планування підбору персоналу юридичної клініки (підго-
товчі заходи щодо призначення (зарахування);

• залучення та відбір кандидатів до роботи у юридичній 
клініці;

• адаптація до роботи у юридичній клініці.
9. У організаціях, для яких об’єктивно характерна значна 

плинність залучених виконавців, доцільно значної уваги приді-
ляти технологіям наставництва та адаптації до роботи нових пра-
цівників. Адаптаційний період у юридичній клініці є способом 
прояву одночасно конкурсного відбору та формування готовності 
персоналу. Для правильного застосування адаптаційного періоду 
у юридичній клініці потрібно дотримуватись таких умов:

• чіткість та реальність завдань, які висуваються до канди-
датів та їх відповідність повсякденній діяльності організації;
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• наявність реальних строків, у які відбувається контроль 
за виконанням поставлених завдань;

• наявність форм контролю проходження випробувального 
строку кандидатом;

• обмежений доступ кандидатів на час випробування до ор-
ганізаційної документації;

• увага до кандидатів;
• необхідність прийняття рішення щодо закінчення адапта-

ційного періоду (випробувального строку).
10. Досягненню планомірного рівня розвитку потенційних 

керівників юридичної клініки слугуватиме і застосування меха-
нізму кар’єри. Бачення кар’єрного розвитку у юридичній клініці 
може бути вертикальним та горизонтальним.

У юридичній клініці такими віхами вертикальної кар’єри мо-
жуть розглядатися:

• для студентів: кандидат; консультант; координатор; сту-
дентський директор (координатор напряму діяльності);

• для викладачів: викладач-куратор; керівник юридичної 
клініки; керівник центру юридичних клінік (у разі наявності 
системи юридичних клінік у виші).

Горизонтальна кар’єра передбачає певну міру відповідаль-
ності і ускладнення завдань працівника, але при цьому, як пра-
вило, особа набуває більшої самостійності у прийнятті рішень 
і відповідає вона саме за свої вчинки і рішення. З горизонталь-
ною кар’єрою персоналу ми вбачаємо доцільним поєднувати ка-
тегорію “ядро кадрів”, що дозволяє подолати таке негативне, 
але обов’язкове явище у функціонуванні юридичної клініки як 
плинність. Знаючи, що плинність персоналу юридичних клінік 
не подолати, потрібно її планувати.

11. Виходячи із того, що результати юридичної клініки є ві-
дображенням роботи їх колективів, абсолютна більшість юри-
дичних клінік мають аналогічні напрями діяльності, більшість 
юридичних клінік в Україні подібні за організаційною структу-
рою, у світовому вимірі існують схожі мережі юридичних клінік, 
питання оцінки їх діяльності можливо здійснювати у поєднанні 
технологій оцінки та порівняння. Для цього нами розроблена і 
апробована модель, заснована на аналогічних підходах до оці-



326

Розділ 4

нювання діяльності колективів організацій. Ця модель названа 
нами абревіатурою «МАВК» (моніторинг, аналіз, впровадження, 
контроль).

Під час першого етапу комплексної оцінки діяльності юридич-
ної клініки (моніторингу) рекомендується проведення доскональ-
ної перевірки усіх її адміністративних процедур, як власними си-
лами організації, так і сторонніми фахівцями.

Аналіз даних моніторингу повинен бути проведений комплек-
сно, передбачати як зведення кількісних вимірів, так і узагаль-
нення інформації про якісні результати. Передбачаємо кілька 
видів аналізу ефективності діяльності юридичної клініки:

• за часом проведення: а) поточний (здійснюється у повсяк-
денній діяльності); б) виділений (здійснюється за окремі часові 
відрізки або за окремими проектами);

• за суб’єктами проведення: а) внутрішній (проводить сама 
юридична клініка); б) зовнішній (здійснюють незалежні органі-
зації).

Стадія впровадження результатів аналізу діяльності персо-
налу організації — це дії щодо виконання рішень, прийнятих 
під час аналізу. Їх головна мета стосується розвитку виявленого 
позитиву або нівелювання наслідків неякісних дій у близькому 
майбутньому та налагодження вірних алгоритмів дій на віддале-
ну часову перспективу.

Етап контролю застосування заходів впровадження передба-
чає повторне оцінювання і розкриття питання, спрацювали за-
стосовані заходи, чи ні. Процедури контролю подібні до розкри-
тих дій щодо моніторингу діяльності.

12. Перед безпосереднім застосуванням моделі МАВК доціль-
но здійснити підготовчі заходи:

• визначення мети оцінки (це може бути не широкопла-
нове дослідження, а аналіз окремих сторін), її об’єкта (окремий 
працівник, група працівників, команда, залучена до виконання 
окремого напрямку діяльності чи проекту) та рівня (наскільки 
глибоко аналізується діяльність об’єкта);

• визначення критеріїв оцінки;
• визначення системи моніторингу діяльності;
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• створення спеціалізованого або делегування повноважень 
з оцінки діяльності існуючому колегіальному органові, що може 
бути постійним чи діяти певний часовий період.

Для практичного спрямування дослідження якості діяльності 
юридичних клінік нами проведено експеримент з роботу з форму-
лювання та апробації 30 критеріїв якості діяльності юридичних 
клінік в Україні. Узагальнення результатів експерименту дозво-
лило нам сформувати головні критерії оцінки за класифікацій-
ними групами: кількісні та якісні, позитивні і негативні, а також 
за напрямками діяльності юридичної клініки. Важливим є про-
ведення оцінки діяльності на основі конкретних фактів, особливо 
виміряних кількісно.

Також нами відпрацьовано коло методів, які доцільно засто-
совувати для оцінки якості діяльності працівників юридичної 
клініки: спостереження на робочому місці за виконанням функ-
цій працівника; встановлення зворотного зв’язку із колегами 
щодо оцінки дій персоналу; відгуки керівників; опитування клі-
єнтів; розгляд діяльності працівника на зборах (метод атесту-
вання); перевірка завершених справ; опрацювання аналітичних 
матеріалів (звітів, публікацій); робота зі скаргами; моделювання 
творчих завдань; надання доручень (метод авансованої довіри); 
академічні перевірки (тести, самостійні роботи тощо); самооці-
нювання.

Висновки до четвертого розділу 

1. Проведене дослідження дозволило розширити коло інсти-
туцій громадськості, що мають юридичне спрямування. В чис-
лі утворень, які займають особливе місце в структурі інститутів 
громадянського суспільства, виділено юридичні клініки вищих 
навчальних закладів. Діяльність юридичних клінік спрямована 
на реалізацію таких функцій: правозахисна, правопросвітня, на-
вчально-формуюча. Вірним є визнання першості за останньою, 
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адже юридичні клініки створюються саме для навчання студен-
тів, інші завдання є похідними.

2. Нами сформульовано таке визначення юридичної кліні-
ки — це структурний підрозділ або громадське формування юри-
дичного вищого навчального закладу (факультету), яке створю-
ється для практичного навчання студентів-юристів навичкам 
майбутньої професії шляхом здійснення соціально-орієнтованої 
правозахисної і правопросвітньої діяльності під керівництвом ви-
кладацького корпусу.

3. Для утвердження загального розуміння юридичних клінік 
як суб’єктів адміністративних правовідносин сьогодні необхідно: 
по-перше, вдосконалити теоретичні засади функціонування юри-
дичних клінік, закріпивши їх особливе місце у правовій системі 
українського суспільства; по-друге, вдосконалити існуючі норма-
тивно-правові основи діяльності юридичних клінік, доповнивши 
їх положеннями про громадські елементи діяльності таких утво-
рень; по-третє, ініціювати процес легалізації юридичних клінік 
України як спільного утворення вищого навчального закладу та 
ініціативних груп громадян; по-четверте, підтримувати ініціати-
ви щодо розширення усіх проявів діяльності юридичних клінік 
як показників прямування держави до гуманістичних начал де-
мократії та верховенства права.

4. Юридична клінічна освіта — це апробований механізм 
сприяння якості та надання практичного спрямування юридич-
ної освіти, що проявляється у створенні для студентів можли-
вості під час навчання набувати навичок майбутньої професії, 
виконуючи аналітичну і безпосередньо правозахисну і право-
просвітню роботу у юридичній клініці.

5. Комплекс навчальних компонентів юридичної клінічної 
освіти об’єднує: 1) заняття згідно з навчальним планом підго-
товки фахівця; 2) практичне навчання через механізм навчаль-
ної практики студентів; 3) інші систематичні форми навчаль-
ної діяльності, не враховані у навчальному плані конкретного 
вишу (факультативні заняття та інструктажі, спеціалізовані се-
мінари та тренінги, механізми відбору та наставництва в юридич-
ній клініці тощо); 4) індивідуальну робота зі студентами; 5) фор-
ми міжвузівської та міжнародної навчальної діяльності в рамках 
юридичного клінічного руху.
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6. Аналіз діяльності юридичних клінік в Україні та за кор-
доном вказують на різний рівень розвитку юридичних клінік, 
різне розуміння ними якості своєї діяльності і її пріоритетів. 
Опрацювання даних анкетних опитувань та змодельовані експе-
рименти щодо діяльності юридичних клінік дозволило виробити 
систему елементів якості діяльності юридичних клінік та мето-
дів, які доцільно застосовувати для оцінки якості.

7. Проведене дослідження дозволило розробити та запропону-
вати широке коло прикладних матеріалів щодо удосконалення 
діяльності юридичних клінік та юридичної клінічної освіти:

• проект нової редакції Типового положення про діяльність 
юридичних клінік вищих навчальних закладів України. Розроб-
ка містить комплекс адміністративно-правових основ діяльності 
юридичних клінік, програми навчального курсу «Основи юри-
дичної клінічної практики» та практики студентів у юридичній 
клініці, норми обліку праці залучених до роботи юридичних клі-
нік науково-педагогічних працівників, етичні правила діяльнос-
ті юридичних клінік;

• затверджені у 2014 році Стандарти діяльності юридичних 
клінік України, розроблені колективом Асоціації юридичних 
клінік України за участю автора;

• наказ Національної академії внутрішніх справ щодо роз-
витку діяльності юридичних клінік.

Наукові положення четвертого розділу знайшли відображен-
ня у ряді фахових статей автора [522; 523; 524; 525; 526; 527].
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ВИСНОВКИ 

Внаслідок проведеного дослідження, на основі аналізу законо-
давства та практики його реалізації, дослідження теорії, а також 
національної і зарубіжної практики комплексно розкрито сучас-
ні науково-обґрунтовані положення адміністративно-правового 
регулювання, організації та управління непідприємницькими 
громадськими організаціями юридичного спрямування, їх учас-
ті у публічному управлінні, запропоновані конкретні шляхи удо-
сконалення нормативних основ та практичної діяльності цих ін-
ституцій.

Провідною тезою, доведеною у дослідженні, стала наступна: 
з одного боку, удосконалення публічного управління, спрямо-
ваного на реалізацію та захист інтересів суспільства та окремих 
осіб може бути здійснене за допомогою приналежності до числа 
суб’єктів адміністративного права широкого кола недержавних 
інституцій юридичного спрямування; з іншого — удосконалення 
основ функціонування непідприємницьких громадських органі-
зацій та їх участі у публічному управлінні може відбутися завдя-
ки інструментарію адміністративного права як права управлін-
ня.

Ключові висновкові позиції згруповані у три групи, залежно 
від їх слугування удосконаленню теорії виникнення та діяльнос-
ті, адміністративно-правового регулювання та практичних засад 
функціонування непідприємницьких громадських організацій та 
їх участі у правовідносинах публічного управління.

І. До системи висновків теоретичного характеру щодо діяль-
ності інституцій громадянського суспільства та їх взаємодії з дер-
жавою можна віднести такі:

1. Держава і громадянське суспільство існують одночасно. 
При наявності розвинених та ефективних механізмів соціального 
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зворотного зв’язку, їх пріоритету, що забезпечує представництво 
і вплив на органи державної влади приватних та корпоративних 
інтересів інституцій громадянського суспільства, можливо за-
свідчувати існування в конкретній країні демократичного полі-
тичного режиму.

2. Для громадянського суспільства характерні три особливос-
ті. По-перше, наявність безлічі асоціацій або, у більш загальному 
плані, центрів соціальної активності. У цьому сенсі громадянське 
суспільство несумісне із авторитарною, єдиновладною держав-
ною машиною. По-друге, відносна незалежність цих центрів від 
влади. У силу своєї здатності до самоорганізації вони заперечу-
ють контроль з боку держави. І, по-третє, почуття громадянської 
відповідальності, а також цивілізоване поводження й активна 
громадянська позиція.

3. У сучасній Україні, як і в інших пострадянських країнах 
громадянське суспільство перебуває в стадії формування. За зміс-
том, ступенем розвитку ще немає такого громадянського суспіль-
ства, яке було б адекватно сучасному відкритому й демократич-
ному соціуму, до якого прямує наша держава.

Характеризуючи розвиток українського громадянського сус-
пільства в європейському вимірі, можливо визначити основні 
його вектори: пріоритет особистості, верховенство права та авто-
номія суспільства. Виразниками інтересів громадянського сус-
пільства є його організації: різноманітні організаційно-правові 
форми громадських утворень, через які громадяни можуть вира-
зити свої очікування від державної влади та відстояти їх. Розви-
ток недержавних організацій тотожний розвиткові самоорганізо-
ваного громадянського суспільства.

4. Сьогодні у світі можна відмітити новий підхід до зв’язків 
між громадянським суспільством і державою, характеру й спе-
цифіки зв’язків між особистостями усередині самого громадян-
ського суспільства. Так, на тлі популярності ліберальних кон-
цепцій суспільно-економічного устрою в умовах кризи інститутів 
сильної держави зростає значення громадянського суспільства. 
Зовнішнім вираженням еволюції системи цінностей і громадян-
ського поводження повинна стати організація різних суспіль-
них груп у нові громадські утворення, націлені на політизацію 
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інститутів громадянського суспільства, їх орієнтування на само-
врядне вирішення питань.

5. Нами систематизовано розвиток інституцій громадянського 
суспільства часовими проміжками, заснованими на типових ха-
рактеристиках:

1) період заснування концепції громадянського суспільства. 
Він охоплює період від кінця XVII століття до 1-ї половини XIX 
століття;

2) період класової теорії громадянського суспільства, що три-
вав від середини XIX століття до 2-ї половини ХХ століття;

3) період сучасного громадянського суспільства у провідних 
країнах світу — з 2-ї половини XX століття;

4) період інтенсифікації відродження громадянського сус-
пільства на пострадянському просторі — з останнього десятиліт-
тя XX століття.

6. Характеризуючи доброчинну діяльність як підґрунтя для 
існування організацій громадянського суспільства відмітимо її 
концептуальні ознаки у різних суспільно-політичних формаціях:

1) у часи Древності та Середньовіччя філантропічна діяльність 
була спрямована на підтримку нужденним, забезпечення міні-
мальних суспільних потреб;

2) з появою капіталізму, доброчинна діяльність доповнювала 
його соціальну сторону. На його ранніх стадіях забезпечувала 
різні види соціальних послуг, як, наприклад, освіта (громадські 
університети, гімназії, сільські школи), охорона здоров’я (гро-
мадські лікарні), соціальне забезпечення;

3) для колективістських доктрин держави доброчинна громад-
ська діяльність не є настільки необхідним елементом, її заміняє 
система соціалістичної держави, яка турбується про проблеми 
усіх членів суспільства;

4) у постіндустріальній демократичній державі доброчинна 
громадська діяльність є бажаною, адже вирішує державні за-
вдання і при цьому надає кожній окремій особі можливість само-
стійно вирішувати питання витрачення власного часу і фінансів.

7. Порівняльний аналіз загальносвітових та європейських 
тенденцій функціонування ініціатив громадянського суспіль-
ства, вивчення історії України у цьому компоненті дозволило 
зробити висновок про подібність до інших європейських країн 
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у засадах формування громадянського суспільства та виділити 
таку українську специфіку:

1) велике значення у середньовічному філантропічному рухо-
ві відіграла церква, представники дворянства, ряд українських 
промисловців;

2) особливими положеннями розвитку громадського сектора 
на українських землях були протистояння, а не координація зу-
силь з державним механізмом, а саме Польською і Російською 
державами;

3) іншу велику специфічну віху розвитку громадського руху 
на українській території ознаменувала соціалістична революція 
1917 року в Російській імперії і встановлення комуністичного ре-
жиму;

4) відродження громадянського суспільства на теренах Укра-
їни можна відслідкувати в часи радянської перебудови;

5) після занепаду впливу соціалістичної ідеології 
в 1980–1990 роках моделлю для формування громадянського 
суспільства в Україні, стали базові рекомендації міжнародних 
фінансових організацій, які були спрямовані на подолання бід-
ності і поліпшення врядування.

8. В українському суспільстві, науковій юридичній та філо-
логічній думці відсутня єдина практика щодо узагальнюючого 
поняття недержавних організацій в Україні. Вважаємо, що вда-
лою пропозицією врегулювання описаного питання є вибір такої 
узагальнюючої категорії, яка, по-перше, принципово сформулює 
систему розмежувань подібних (за логікою законодавства Укра-
їни) категорій «громадські об’єднання (об’єднання громадян)», 
«громадські організації»; по-друге, чітко відмежує громадські 
організації від державних органів, підприємницьких структур, 
від політичних і релігійних організацій; по-третє, буде більш уні-
фікована з міжнародною термінологією.

9. Пропонуємо для обрання узагальнюючого поняття громад-
ських утворень в Україні такий термін: непідприємницька гро-
мадська організація. Непідприємницька громадська організа-
ція — громадське формування, що діє на засадах добровільності 
та рівноправності для спільної реалізації прав і свобод людини, 
задоволення й захисту своїх законних інтересів та яке не має 
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на меті одержання прибутку для його наступного розподілу між 
учасниками. Позитивні аспекти цієї назви:

1) її абревіатура (НГО) співпадає з всесвітньо визнаною (NGO), 
тобто не потребує жодного адаптаційного періоду у громадському 
секторі в Україні (велика частина учасників громадського руху 
в повсякденній практиці називають свої організації НГО за світо-
вою аналогією);

2) пропонований термін відповідає термінології Цивільного 
кодексу України, розвиваючи його новелу «непідприємницьке 
товариство»;

3) загалом цей термін відповідає законодавчому поняттю «гро-
мадські організації», що не вимагає вносити зміни в усе законо-
давство, водночас обрана нова категорія вдосконалює вже згада-
ну і цим, нарешті, відмежовує її від тої, що вважалася раніше 
тотожною: «громадські об’єднання».

10. З метою широкопланової диференціації різноманіт-
них недержавних організацій було опрацьовано їх установчі до-
кументи та вивчена діяльність значного кола таких інституцій. 
Внаслідок цього в основу класифікації організацій громадського 
сектору покладено наступні критерії: за організаційно-правовим 
статусом; за територіальним статусом; за професійною спрямова-
ністю; за метою створення; за господарським статусом; за джере-
лами фінансування; залежно від наявності членів; за метою ство-
рення; за нормативним регулюванням; за порядком легалізації; 
за об’єктом захисту; за обсягом захисту; за категоріями осіб та ін.

11. З метою виокремлення з числа непідприємницьких гро-
мадських організацій тих, які мають юридичне спрямування, 
було виділено такі три ознаки:

1) наявність статусу непідприємницької громадської організа-
ції різних організаційно-правових форм;

2) наявність серед головних завдань діяльності, пов’язаної із 
правами людини;

3) здатність забезпечити діяльність, пов’язану із правами лю-
дини на засадах якості.

12. Відповідно до напрямів діяльності серед організацій гро-
мадського сектору юридичного спрямування було диференційо-
вано:
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1) правозахисні організації, серед яких нами виділяються ін-
ституції захисту загальних прав людини та прав окремих катего-
рій осіб;

2) правопросвітницькі організації у громадському рухові 
України;

3) юридичні клініки вищих навчальних закладів як особливі 
організації громадського сектору;

4) науково-експертні недержавні організації;
5) інші.
13. Вивчення досвіду взаємодії конкуруючих між собою дер-

жавних і громадських структур дозволило нам виділити декілька 
форм взаємодіючих моделей: спільно-індивідуальна діяльність, 
спільно-послідовна діяльність, спільно-взаємодіюча діяльність.

14. Аналіз наукової літератури та дослідження нормативних 
основ взаємодії державних органів та недержавних інституцій 
дозволяє навести такі її принципи: 1) незалежність і взаємопова-
га до свободи поглядів; 2) правовладдя; 3) рівноправність та за-
безпечення рівних можливостей; 4) відкритість; 5) взаємна відпо-
відальність за результат.

15. Вивчення практики діяльності непідприємницьких 
громадських організацій України, проведене нами опитуван-
ня недержавних організацій України та пострадянських країн 
дозволило узагальнити такі основні форми їх співпраці з держав-
ними органами, що подекуди співпадають із завданнями недер-
жавних організацій:

• участь інститутів громадянського суспільства в розро-
бленні та обговоренні проектів нормативно-правових актів;

• здійснення взаємоконтролю щодо розв’язання проблем, 
що мають важливе суспільне значення;

• надання інститутами громадянського суспільства соці-
альних послуг населенню на виконання завдань та функцій дер-
жави;

• утворення спільних консультативно-дорадчих та експерт-
них органів, рад, комісій, робочих груп;

• співпраця щодо підготовки кадрів;
• одержання органами державної влади інформації, зібра-

ної недержавними інституціями;
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• виконання спільних проектів та програм різного спряму-
вання.

16. Особливість недержавних інституцій, у порівнянні з дер-
жавними, полягає у їх гнучкості та налаштованості на різні фор-
ми співпраці. Тому важливим аспектом взаємодії неприбуткових 
громадських організацій, спрямованим назовні від організації — 
є належне адміністративно-правове урегулювання співпраці різ-
них недержавних інституцій між собою, тобто зв’язки усереди-
ні недержавного сектору, але між різними його організаційними 
утвореннями.

17. Проблематика взаємодії між організаціями громадянсько-
го суспільства розкриває різні аспекти адміністративно-право-
вого регулювання таких інституцій: 1) зміст правовідносин із 
взаємодії зазначених суб’єктів; 2) напрями і форми взаємодії гро-
мадських організацій юридичного спрямування; 3) особливості 
взаємодії недержавних організацій, спрямованої на фінансове і 
матеріально-технічне забезпечення їх діяльності; 4) аналіз етич-
них основ взаємодії та їх закріплення на рівні регулятивних ак-
тів організацій.

18. Основними видами співпраці недержавних організацій 
між собою є кооперація, координація, утворення коаліцій та 
об’єднання недержавних організацій.

19. Вивчення іноземного досвіду діяльності недержавних ін-
ституцій дозволяє стверджувати, що ініціативи та активна пози-
ція недержавних інституцій сприяють розвитку держави на по-
зиціях демократії, гуманізму та забезпечення прав людини. Ці 
досягнення не є одномоментними, вони ефективні лише у дов-
гостроковій перспективі. Участь громадських правозахисників 
у протидії злочинним проявам у суспільстві та у ряді інших на-
прямів діяльності обмежується кількома факторами, характер-
ними для загальносвітового спектру: більшість активістів та на-
віть юристів недержавних організацій недостатньо юридично 
компетентні порівняно з персоналом правоохоронних органів чи 
суду; представникам недержавних організацій важко додержува-
тися етичності та безпристрасності.

20. Аналіз практики діяльності громадського сектора інозем-
них країн дозволяє визначити такі напрями і форми діяльності 
юридичного спрямування: 1) формування готовності людей до ре-
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алізації прав; 2) контроль та інформування суспільства і держа-
ви про стан справ, що включає збір, перевірку та оприлюднення 
інформації про дотримання стандартів прав людини; 3) сприяння 
правовій реформі та інша дослідницька діяльність; 4) удоскона-
лення управління на загальнодержавному та місцевому рівнях 
з метою поліпшення співпраці з громадськістю та підзвітності 
влади; 5) захист прав людини у юрисдикційних органах з метою 
поширення прецедентної практики та розвитку підзвітності у ді-
яльності органів влади; 6) формування мереж та коаліцій, що має 
на меті згуртування зусиль суспільних інституцій для ефективні-
шої участі у публічному управлінні; 7) безпосереднє надання по-
слуг для соціально незахищених верств населення.

21. Правозахисною організацією є така громадська організа-
ція, у якій забезпечення прав людини складає зміст та спрямова-
ність діяльності.

Правозахисні інституції можна класифікувати за напрямами 
їх діяльності, за організаційним складом, за поширеними фор-
мами правозахисту та іншими показниками. Так, виділяють од-
ноособові організації та багаточленні; такі, чия основна мета — 
консультувати уряд з питань правозахисної політики, та такі, що 
працюють зі скаргами окремих громадян; організації, які займа-
ються всіма правами людини, включаючи економічні, соціальні 
та культурні права, та об’єднання, що роблять наголос на якій-
небудь конкретній проблемі, наприклад, дискримінації 

22. Основними напрямами науково-експертної роботи україн-
ських організацій громадського сектору є моніторинг та експер-
тиза реалізації будь-яких складових реалізації державної політи-
ки; наукові дослідження щодо прав людини і взаємодії інститутів 
публічної влади та громадянського суспільства; нормотворчі роз-
робки, які ініційовані та реалізовані громадськими інституція-
ми.

Загальними недоліками недержавних досліджень та ана-
літики є нефаховість; несистемність; надмірне спрямування 
на конфронтацію із державним баченням вирішення пробле-
ми. Ці недоліки компенсуються численними перевагами, серед 
яких незаангажованість; незатратність проведення досліджень; 
пошук альтернативних, незатратних рішень щодо вирішення 
проблем суспільного значення.



338

Висновки

23. Джерелом розвитку правової освіти як напряму правового 
виховання можуть бути позитивні практики такого недостатньо 
оціненого соціального інституту як правова просвіта. Правопрос-
вітня робота значною мірою проводиться саме недержавними 
інституціями. Це комплекс заходів з формування правової куль-
тури та правової свідомості населення шляхом набуття його ши-
рокими верствами правових знань та навичок їх застосування.

Ознаки правової просвіти: вона складається з комплексу пра-
вопросвітніх заходів; стосується права як спеціальної сфери 
знань; призначена для формування правової культури та право-
вої свідомості громадян; проводиться для широких верств насе-
лення.

Правова просвіта як соціальне явище забезпечує доступ гро-
мадян до правової інформації, формує вміння користуватися нею 
на власну користь, створює ефективний механізм обміну інфор-
мацією правового змісту між населенням, дозволяє виявити 
практичні проблеми населення в правовому руслі, забезпечує 
доступ до правової допомоги та інформації соціально-вразливих 
груп населення.

24. В числі утворень, які займають особливе місце в структурі 
інститутів громадянського суспільства, виділено юридичні клі-
ніки вищих навчальних закладів. Діяльність юридичних клінік 
спрямована на реалізацію таких функцій: правозахисна, право-
просвітня, навчально-формуюча. Вірним є визнання першості 
за останньою, адже юридичні клініки створюються саме для на-
вчання студентів, інші завдання є похідними.

25. Нами сформульовано таке визначення юридичної клі-
ніки — це структурний підрозділ або громадське формування 
юридичного вищого навчального закладу (факультету), яке ство-
рюється для практичного навчання студентів-юристів навичкам 
майбутньої професії шляхом здійснення соціально-орієнтованої 
правозахисної і правопросвітньої діяльності під керівництвом ви-
кладацького корпусу.

26. Юридична клінічна освіта — це апробований механізм 
сприяння якості та надання практичного спрямування юридич-
ної освіти, що проявляється у створенні для студентів можли-
вості під час навчання набувати навичок майбутньої професії, 
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виконуючи аналітичну і безпосередньо правозахисну і право-
просвітню роботу у юридичній клініці.

Комплекс навчальних компонентів юридичної клінічної осві-
ти об’єднує: 1) заняття згідно з навчальним планом підготовки 
фахівця; 2) практичне навчання через механізм навчальної прак-
тики студентів; 3) інші систематичні форми навчальної діяль-
ності, не враховані у навчальному плані конкретного вишу (фа-
культативні заняття та інструктажі, спеціалізовані семінари та 
тренінги, механізми відбору та наставництва в юридичній кліні-
ці тощо); 4) індивідуальну робота зі студентами; 5) форми міжву-
зівської та міжнародної навчальної діяльності в рамках юридич-
ного клінічного руху.

ІІ. Висновки щодо адміністративно-правового регулювання 
функціонування громадських об’єднань юридичного спрямуван-
ня містять систему положень до удосконалення чинних та об-
ґрунтування розробки нових нормативно-правових актів:

1. Відмічено некоректність правової конструкції Конституції 
України щодо принципу виключно законодавчого закріплення 
засад їхньої діяльності. Адже громадські об’єднання створюють-
ся і діють на власний розсуд, що є невід’ємним правом людини. 
Здійснення цих прав не підлягає жодним обмеженням, за ви-
нятком тих, що встановлені законом і є необхідними в демокра-
тичному суспільстві в інтересах національної або громадської 
безпеки, для запобігання заворушенням чи злочинам, для охо-
рони здоров’я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб. 
Тому доречним було б подати зазначене правило у новій редакції 
частини 4 статті 92 Конституції України: «Держава встановлює 
правові основи створення і діяльності громадських об’єднань ви-
ключно законами, не обмежуючи при цьому свободу об’єднання 
та здійснення їх діяльності».

2. Серед засадничих змін щодо недержавних організацій, які 
мають бути упроваджені у чинні нормативно-правові акти щодо 
їх діяльності, передусім, має бути ретельно опрацьований прин-
цип правового регулювання діяльності громадських об’єднань. 
У текстах законів щодо недержавних організацій не може мати 
місце принцип: «дозволено те, що дозволено законом», як це 
сьогодні часто прослідковується у ряді спеціальних законів. На-
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впаки, правове регулювання цих форм громадської активності 
має базуватися на іншому — «дозволено все, що не заборонено 
законом».

3. Зміст організації діяльності широкого кола форм інституцій 
громадськості загалом подібний, а певною мірою і тотожний, зо-
крема щодо тих, які мають, за нашим баченням, юридичне спря-
мування. Проте правові та організаційні основи їх діяльності, 
участі у публічному управлінні розміщені у широкому колі зако-
нів та підзаконних нормативно-правових актів, які за роки неза-
лежності продовжують розпорошувати правові основи діяльнос-
ті непідприємницьких громадських організацій.

Тому, ключовою пропозицією автора є створення шляхом ко-
дифікації нового Кодексу непідприємницьких громадських орга-
нізацій, який матиме таку орієнтовну структуру:

Розділ 1. Загальні положення. У ньому слід відобразити прин-
ципи міжнародних стандартів та Конституції України про свобо-
ду асоціацій; їх приватно-правове та публічно-правове спряму-
вання; легальне існування у формах реєстрації, повідомлення або 
у інших, менш легалізованих; невтручання у їх діяльність дер-
жави та їх активний вплив на публічне управління, понятійний 
апарат.

Розділ 2. Ознаки та організаційно-правові форми недержав-
них організацій. Цей розділ має сформулювати загальні харак-
теристики недержавних організацій, навести систему та особли-
вості різних їх видів. У ньому також пропонується розмежувати 
громадські організації захисту приватних та публічних інтересів.

Розділ 3. Легалізація. У цьому розділі слід деталізувати осо-
бливості проходження легалізаційних процедур різними вида-
ми недержавних інституцій. Також у цьому розділі доцільно ви-
писати процедури реорганізації, утворення спілок та коаліцій, 
припинення діяльності недержавних інституцій, відносини член-
ства і управління недержавних організацій.

На окрему увагу у межах пропонованого нами кодексу за-
слуговує діяльність недержавних організацій юридичного спря-
мування, адже цей пласт форм і напрямів роботи сьогодні осо-
бливо актуальний. Пропонуємо присвятити цьому розділ 4: 
діяльність недержавних організацій юридичного спрямування. 
У ньому слід розкрити форми та гарантії здійснення цими інсти-
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туціями правозахисту, правової просвіти, наукової та приклад-
ної юридичної експертизи.

Серед інших розділів запропонованого кодексу доцільно ви-
окремити питання:

• благодійництва у діяльності недержавних організацій;
• діяльність профспілок та організацій-роботодавців тощо, 

тобто розділи про окремі види недержавних організацій;
• напрями і форми взаємодії громадських об’єднань між 

собою та з державою, зокрема інтегрувати зазначені у цьому під-
розділі концепції, розширивши їх зміст та охарактеризувавши 
можливі форми взаємодії, етичні засади тощо;

• правові основи волонтерства у діяльності громадських 
об’єднань;

• питання фінансування (у тому числі встановлення пра-
вових можливостей для одержання державного фінансування) і 
особливого оподаткування діяльності недержавних організацій.

4. Погоджуємось із позицією М. В. Менджул, що стаття 91 Ци-
вільного кодексу має бути доповнена новою частиною щодо того, 
що непідприємницька громадська організація може мати цивіль-
ні права і обов’язки, які відповідають меті, визначеній у її ста-
тутних документах.

5. Поділяємо позицію ряду науковців та практиків щодо недо-
статнього передбачення шляхів звільнення від оподаткування ді-
яльності громадських об’єднань.

Зокрема, пропонуються зміни щодо підвищення неоподат-
кованого мінімуму нецільової та цільової благодійної допо-
моги, благодійна допомога може надаватися і у вигляді благо-
дійних (безкоштовних) послуг, а не лише у вигляді коштів або 
матеріальних цінностей, доцільно розширити спектр надавачів 
благодійних послуг з лікування та навчання.

Практичне дослідження діяльності значного кола недержав-
них організацій України показало, що до їх проектних ініціатив 
досить часто залучаються не штатні працівники, а особи за до-
говором. Згідно із податковим законодавством гонорари, які 
вони отримують за роботу, оподатковуються за загальними пра-
вилами. Проте, досить часто залучені недержавними організа-
ціями експерти працюють за гонорар, що значно менше від при-
йнятого у цивільному обігу. В такому разі, сутнісно, такі особи 
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здійснюють благодійництво і обґрунтованою була б мінімізація 
або скасування податків від таких доходів.

6. Потребує удосконалення господарський статус непідпри-
ємницьких громадських організацій, зокрема можливість брати 
участь у реалізації проектів, які передбачають бюджетне фінансу-
вання. Підтримуємо ініціативи щодо розширення числа органів, 
які можуть проводити такі конкурси; внесення змін до Бюджет-
ного кодексу України щодо розширення правових можливос-
тей недержавних організацій щодо отримання бюджетного фінан-
сування та до Закону України «Про державні цільові програми» 
щодо надання можливості розгляду інституцій громадськості як 
виконавців державних цільових програм розвитку.

7. Серед питань, які заслуговують на зміни у поточній редак-
ції нормативно-правових актів про недержавні організації — є 
підприємництво недержавних організацій. Так, пропонуємо ви-
ключення можливості здійснення підприємницької діяльності 
із статей 21, 24 Закону України «Про громадські об’єднання» як 
такого, що суперечить сутності громадського об’єднання та його 
статусу непідприємницького товариства. Така правова можли-
вість змішує категорії підприємницьких і непідприємницьких 
товариств, вводить дисонанс у податковий статус недержавної 
організації, стосується лише одного з видів недержавних органі-
зацій.

8. Заслуговують невідкладних змін також правові положен-
ня щодо благодійної діяльності. Передусім у базовому законі, 
на наш погляд, не можна вичерпно перелічувати сфери благодій-
ної діяльності, можна лише встановлювати обмеження на певні 
напрями, що суперечать інтересам суспільства і держави. Тому 
стаття 3 Закону України «Про благодійну діяльність та благодій-
ні організації» має бути подана у новій редакції:

• частина 1 щодо цілей благодійності не повинна бути об-
межена переліком сфер діяльності, натомість має містити більше 
пояснення сутності, загальних напрямів цієї діяльності;

• частина 2 щодо сфер благодійної діяльності має бути ска-
сована;

• частина 3 щодо обмежень благодійної діяльності має бути 
розширена, зокрема положеннями про те, що благодійна діяль-
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ність не може здійснюватись щодо цілей, що суперечать інте-
ресам суспільства і демократичної правової держави.

9. Відмічаємо необґрунтовані українські правові реалії діяль-
ності волонтерів. Чинне законодавство з цього приводу встанов-
лює необґрунтовані правові процедури легалізації здійснення 
організаціями такої діяльності або залучення волонтерів, зазна-
чається обмежений перелік видів праці волонтерів, не передбача-
ються загальноприйняті у світовій практиці питанні звільнення 
волонтерської праці від оподаткування тощо. Тому, у нинішньо-
му стані правового регулювання волонтерська діяльність може 
бути удосконалена шляхом скасування зазначеного Закону Укра-
їни «Про волонтерську діяльність» та внесенням незначних допо-
внень щодо можливості залучення недержавними організаціями 
волонтерів до своєї діяльності на засадах добровільності, можли-
вого впливу на стратегію організації та за умови дотримання за-
конодавства про безпеку праці (причому слідкувати за умовами 
праці не матимуть права державні органи — лише самі волон-
тери). Такі зміни мають бути внесені до законів про діяльність 
громадських об’єднань, передусім до Законів України «Про гро-
мадські об’єднання» та «Про благодійну діяльність та благодійні 
організації». У подальшому, при кодифікації, за нашою пропо-
зицією, законодавства про громадські об’єднання, ці положення 
мають увійти у окремий розділ цього акту.

10. Опрацювання наукових та прикладних джерел, підкрі-
плене проведеним нами анкетним опитуванням дозволило нам 
запропонувати такі конкретні потреби нормативного урегулю-
вання правозахисної практики недержавних організацій:

• надання доступу до документації, що зберігається дер-
жавними органами й архівами та необхідні для належного роз-
гляду справи (з можливістю знімати з них копії);

• право одержувати письмові або усні роз’яснення від пред-
ставників державних органів чи інших інституцій щодо справи, 
що знаходиться у провадженні громадської організації;

• право досліджувати обставини порушення прав лю-
дини безпосередньо у місцях, де вони вчинені, включаючи місця 
обмеження особистої свободи (пенітенціарні установи, місця по-
переднього затримання тощо);
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• забезпечення перевірок діяльності громадських органі-
зацій допускається лише на підставі заяви про її протиправні дії 
із передбаченням юридичної відповідальності за незаконне втру-
чання у діяльність громадських організацій.

11. Обгрунтовується потреба систематизувати організацій-
но-правові основи забезпечення науково-експертної діяльності 
громадських організацій (передусім, механізмів громадського 
моніторингу і експертизи) шляхом прийняття спеціального за-
кону, у якому слід відпрацювати зміст та форми, механізм орга-
нізації оцінки дій та рішень органів публічної влади, розкрити 
конкретні вимоги до форми експертних висновків та експертних 
пропозицій, охарактеризувати загальні питання юридичної від-
повідальності держслужбовців за неналежне забезпечення гро-
мадської оцінки тощо.

12. Для реагування на неналежне забезпечення громадських 
експертиз з боку держслужбовців, доцільне передбачення юри-
дичної відповідальності винних осіб «за необґрунтовану відмову 
у забезпеченні проведення громадської експертизи, а також інше 
порушення законодавства про взаємодію державного органу з 
громадськими інституціями, вчинене з вини посадової особи ор-
гану виконавчої влади або місцевого самоврядування». На наш 
погляд, цей склад правопорушення доцільно унести до Кодексу 
України про адміністративні правопорушення як нову статтю 
186–8 у главі про порушення встановленого порядку управління. 
Як бачиться, протокол про це правопорушення може складати 
орган юстиції за поданням заінтересованих громадських органі-
зацій, а постанову у справі — виносити суд.

13. Зазначені зміни у законодавство мають бути системни-
ми. Адже обґрунтовано стверджується, що декілька цікавих 
новацій законів «Про громадські об’єднання» та «Про благодій-
ну діяльність і благодійні організації» реально не запрацювали 
через невнесення змін до законодавства про легалізацію організа-
цій та до податкового законодавства. Тому, у прикінцевих поло-
женнях щодо обґрунтованих нововведень доцільно одразу перед-
бачити внесення змін у інші законодавчі акти.

14. За результатами дослідження розроблено комплекс норма-
тивно-правових основ діяльності юридичних клінік в Україні:



345

Висновки

14.1. Головним із них є проект нової редакції Типового по-
ложення про діяльність юридичних клінік вищих навчальних 
закладів України. Розробка містить комплекс адміністративно-
правових основ діяльності юридичних клінік, програми навчаль-
ного курсу «Основи юридичної клінічної практики» та практики 
студентів у юридичній клініці, норми обліку праці залучених 
до роботи юридичних клінік науково-педагогічних працівників, 
етичні правила діяльності юридичних клінік.

14.2. Також, автор цієї праці брав участь у розробці Стан-
дартів діяльності юридичних клінік в Україні, затверджених 
19.06.2014 на З’їзді Асоціації юридичних клінік України. Стан-
дарти містять 5 розділів: загальні положення; організація ді-
яльності юридичної клініки; забезпечення навчального процесу 
у юридичних клініках; надання безоплатної правової допомоги 
у юридичній клініці; правопросвітня діяльність юридичних клі-
нік.

14.3. Було доопрацьовано Етичний кодекс Асоціації юридич-
них клінік України, побудувавши його модель за такою структу-
рою:

• преамбула етичної поведінки юридичних клінік;
• етичні принципи роботи юридичних клінік з одержувача-

ми їхніх послуг (осіб, що одержують юридичну консультацію та 
осіб, для яких проводяться правопросвітні заняття);

• етичні принципи взаємодії всередині юридичної клініки 
при реалізації поставлених завдань;

• етичні принципи взаємодії між різними юридичними клі-
ніками;

• етичні принципи взаємодії юридичних клінік з держав-
ними та недержавними інституціями (з державними органами та 
установами; з іншими громадськими об’єднаннями юридичного 
спрямування; з партіями та громадськими об’єднаннями полі-
тичного спрямування; із засобами масової інформації; з благодій-
ними фондами та іншими інституціями, що надають фінансову 
підтримку діяльності) з приводу реалізації мети і завдань діяль-
ності.

14.4. З метою упровадження елементів діяльності юридичних 
клінік у практику вищої школи України було підготовано пропо-
зиції щодо внесення змін і доповнень до Положення про практи-
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ку студентів у вищих навчальних закладах України та Норм часу 
для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних 
видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних 
і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів.

ІІІ. Висновки і пропозиції, спрямовані на удосконалення форм 
і методів практичної діяльності недержавних організацій юри-
дичного спрямування як учасників публічного управління:

1. Реалізація принципу участі громадськості у публічному 
управлінні може бути досягнута шляхом того, що різноманітні 
концепції та плани розвитку різних сфер публічного управління 
мають об’єднувати завдання для державних органів та для інсти-
туцій громадянського суспільства, готуватися і виконуватися 
ними спільно.

2. Досліджуючи різноманітні форми реагування громадських 
правозахисних організацій у розвинутих зарубіжних країнах 
на конкретні порушення прав людини, можливо визначити та-
кий універсальний алгоритм, що заслуговує на поширення у на-
ціональній практиці:

Дослідницький рівень:
• виявлення порушень прав людини;
• визначення формальних бар’єрів для виконання прав лю-

дини (правові норми та норми моралі, консервативність політи-
ки);

• визначення інших прав людини, які постраждали від пер-
шопричини, адже права людини є взаємопов’язаними і взаємоза-
лежними;

• визначення, з числа центральних та місцевих органів вла-
ди, відповідальних за конкретну сферу правової політики, оцін-
ка їх діяльності, включаючи реалізацію принципів прозорості та 
підзвітності.

Практичний рівень:
• встановлення та системна реалізація довгострокових ці-

лей в галузі прав людини (адвокасі-кампанії);
• планування практичних кроків щодо забезпечення прав 

людини та прогнозування їх результатів, щоб вони не зашкодили 
отримувачам допомоги;

• забезпечення основних потреб в короткостроковій пер-
спективі (надання житла, харчування, медичного обслуговуван-
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ня, освіти або іншої допомоги особам, які потерпають від пору-
шень прав людини);

• співпраця з громадськими організаціями в інших секто-
рах захисту прав людини. Ця практика дозволяє охопити ширше 
коло цільових груп населення, тим самим забезпечити повнішу 
реалізацію прав конкретних осіб та потужніший вплив на дер-
жавну владу у цьому напрямі;

• мобілізація осіб, чиї права обмежуються у коаліції для їх 
захисту. Саме громадські організації можуть відігравати важли-
ву координуючу роль, об’єднуючи правовласників і прихильни-
ків в коаліції для реалізації спільних цілей;

• забезпечення ефективної діяльності органів публічної 
влади на центральному та місцевому рівнях у кожній галузі реа-
лізації прав людини.

3. Одним із визначальних моментів удосконалення учас-
ті недержавних інституцій у публічному управлінні на місцях є 
визначення умов, при наявності яких ініціатива знизу, від гро-
мади, буде належно донесена до місцевої влади та реалізована:

• діяльність місцевої влади на засадах орієнтації на потре-
би громади (концепція децентралізації місцевої влади);

• розвиненість суб’єктів, що виражають громадянські іні-
ціативи;

• розвиненість форм орієнтації місцевої влади на ініціативи 
громади;

• кооперація ресурсів на реалізацію потреб громади (місце-
вого бюджету, коштів громади та благодійних надходжень);

• соціальна згуртованість населення громади.
4. На сучасному етапі розвитку українського громадянського 

суспільства можна передбачати такі форми орієнтації місцевої 
влади на ініціативи громади:

• уведення у штат місцевих органів влади працівників (під-
розділів), які зобов’язані супроводжувати реалізацію конкрет-
них громадсько-орієнтованих проектів;

• уведення у штат місцевих органів влади працівників, що 
зобов’язані створити умови для виявлення та оформлення ініціа-
тив недержавних інституцій, спрямованих на вирішення потреб 
громади;
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• винайдення можливостей для запровадження статей міс-
цевих бюджетів, спрямованих на реалізацію виявлених ініціатив 
інституцій громадськості.

З боку Кабінету Міністрів та центральних органів виконавчої 
влади у цьому напрямі слід забезпечити:

• підвищення спроможності громад (та їх представників) 
у сфері прав на достатній життєвий рівень, здоровий спосіб жит-
тя, право на свободу асоціації та мирних зібрань;

• створення дієвого механізму реалізації прав і підвищення 
якості життя у сфері комунальних та соціальних послуг;

• систематизацію та поширення позитивного досвіду у різ-
них регіонах нашої держави.

5. В умовах фінансово-економічної кризи в Україні, недостат-
нього рівня розуміння важливості третього сектору серед держав-
них, комерційних структур та суспільства взагалі, значну роль 
відіграє співпраця непідприємницьких громадських організацій 
з донорськими інституціями. Виходячи із багатолітньої співп-
раці непідприємницьких громадських організацій з благодій-
ними фондами (організаціями-грантодавцями) були сформульо-
вані критерії визначення проектів і програм, які заслуговують 
одержання фінансування: 1) регіональний критерій, заснований 
на рівномірній підтримці недержавних організацій з різних ре-
гіонів України; 2) критерій актуальності тематики програми; 3) 
критерій інноваційності форм і методів реалізації запропонова-
ної ініціативи; 4) критерій організаційної здатності; 5) критерій 
досвіду недержавної організації у галузі, якої стосується запро-
понована ініціатива; 6) критерій розбудови партнерств недер-
жавного сектору; 7) кошторисний критерій, що походить із об-
ґрунтованості запланованих витрат на реалізацію проекту, їх 
збалансованості, відсутності невиправданих статей кошторису.

6. Важливим інструментом механізму саморегуляції етики 
взаємодії недержавних інституцій є діяльність організацій з мо-
ніторингу додержання етичних стандартів. Цей елемент, на наш 
погляд, складає відсутню поки що в Україні ланку «ланцюга до-
брочесності» недержавних організацій та його впровадження є 
вельми важливою перспективою для українського громадянсько-
го суспільства.
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7. Також, з метою забезпечення якості діяльності недержав-
них організацій у справах, що стосуються прав людини, доцільно 
урегульовувати підтвердження статусу громадської організації 
у певному напрямі, для чого ініціювати створення суспільством 
провідних всеукраїнських громадських спілок та їх підтримку 
державою.

8. Значним показником якості правозахисної діяльнос-
ті недержавних інституцій є формування їх роботи, що базується 
на різних факторах організації та управління. Ефективно працю-
ючі недержавні правозахисні організації:

1) мають суспільне визнання, тобто користуються заслуженим 
авторитетом як серед інституцій громадянського суспільства, так 
і серед органів публічної влади;

2) доступні для звернення та відкриті до співпраці;
3) забезпечують професіоналізм персоналу;
4) поєднують широке коло надання послуг без обмежень 

у яких-небудь сферах із наявністю спеціалізацій;
5) поєднують правозахист із моніторингом діяльності органів 

влади;
6) використовують різні форми правозахисту для справ сис-

темного значення;
7) мають достатнє фінансове та матеріальне забезпечення;
8) ефективно співпрацюють як всередині країни, так і за її 

межами; як з громадськими інституціями, так і з державними 
органами.

9. У роботі із розгляду порушень прав людини і їх захисту 
якість роботи недержавних організацій полягає у:

• можливості приймати скарги на органи державної влади, 
організації приватного права та фізичних осіб, в тому числі від 
осіб, які не є безпосередніми жертвами порушень прав людини;

• можливості вступати у справу за власною ініціативою при 
відсутності скарги;

• поєднанні своєчасності вирішення справ у розумний тер-
мін, встановлений законодавством та локальними актами управ-
ління з можливістю продовження часу дослідження серйозних 
системних випадків порушень прав людини;

• можливості залучення сторонніх експертів, адже при про-
веденні конкретних розслідувань може знадобитися допомога до-
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свідчених професіоналів, які володіють спеціальними знаннями 
в окремих галузях.

10. Недержавним інституціям, які не можуть охопити різні 
напрями діяльності, доцільно об’єднувати, утворюючи різнома-
нітні правозахисні коаліції.

11. Характеризуючи основні рекомендації щодо удосконален-
ня організаційно-правових основ проведення науково-експертної 
діяльності громадських організацій, а також подолання зазначе-
них причин та негативних факторів такої діяльності, зазначимо 
про доцільність:

• систематизувати організаційно-правові основи забезпе-
чення науково-експертної діяльності громадських організацій;

• забезпечити систематичне проведення громадських мо-
ніторингу та експертиз діяльності органів публічної влади, для 
чого при плануванні бюджетів місцевих та центральних органів 
влади передбачати кошти на конкурсне проведення громадської 
оцінки їх рішень і дій, координувати цей процес з метою усунен-
ня зловживань та корупційних схем;

• організовувати підвищення кваліфікації представників 
органів публічної влади та громадських організацій для чого 
періодично проводити серії навчальних семінарів та тренінгів, 
спільних для обох сторін з метою поширення знань і навичок з 
використання механізмів громадського моніторингу та експерти-
зи та оприлюднення їх результатів;

• поширювати позитивний досвід співпраці органів влади 
із інститутами громадянського суспільства на зазначених занят-
тях та у засобах масової інформації.

12. Особливо ефективним для правового виховання молоді 
є започаткований за ініціативою недержавних організацій ін-
терактивний правопросвітній курс «Практичне право». Прак-
тичне право вирізняється від інших форм правової просвіти 
у кращий бік завдяки вираженому спрямуванню на якість: усі 
програми практичного права розроблені кваліфікованими юрис-
тами й педагогами, зорієнтовані на чітку вікову категорію та 
враховують її психічний розвиток, увібрали в себе кращі прак-
тики сучасної інтерактивної педагогіки. Основною групою адре-
сатів практичного права є старшокласники, але існують також 
різновиди програми, направлені на різноманітне і широке коло 
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осіб (наприклад, учні молодших класів, студенти неюридичних 
факультетів, юнаки і дівчата, котрі перебувають у виховних і ви-
правних закладах, засуджені до позбавлення волі тощо).

Заняття практичного права як форми правового виховання 
заслуговують на більшу підтримку з боку держави. Ключові ха-
рактеристики організації з боку держави практичного права як 
форми правового виховання — це координація діяльності дер-
жавних органів і громадських організацій у цій сфері (облік ме-
режі таких інституцій, спільне формування програм їх діяльнос-
ті, підготовка та підвищення кваліфікації залучених фахівців); 
інформаційне і методичне забезпечення занять практичного пра-
ва (залучення кращих фахівців до розробки програм практично-
го права, розширення тематики таких програм та підвищення їх 
якості, державна фінансова підтримка їх поширення); узагаль-
нення і поширення позитивного досвіду роботи з правового вихо-
вання (проведення заходів обміну досвідом та інформування про 
кращі практики правового виховання, стимулювання їх авторів 
та виконавців).

13. Для утвердження загального розуміння юридичних клінік 
як суб’єктів адміністративних правовідносин сьогодні необхідно: 
по-перше, вдосконалити теоретичні засади функціонування юри-
дичних клінік, закріпивши їх особливе місце у правовій системі 
українського суспільства; по-друге, вдосконалити існуючі норма-
тивно-правові основи діяльності юридичних клінік, доповнивши 
їх положеннями про громадські елементи діяльності таких утво-
рень; по-третє, ініціювати процес легалізації юридичних клінік 
України як спільного утворення вищого навчального закладу та 
ініціативних груп громадян; по-четверте, підтримувати ініціати-
ви щодо розширення усіх проявів діяльності юридичних клінік 
як показників прямування держави до гуманістичних начал де-
мократії та верховенства права.

14. Проведене дослідження дозволило розробити та запропо-
нувати широке коло прикладних матеріалів щодо удосконалення 
діяльності юридичних клінік та юридичної клінічної освіти.

Виходячи із того, що результати юридичних клінік є відобра-
женням роботи їх колективів, абсолютна більшість юридичних 
клінік мають аналогічні напрями діяльності, більшість юри-
дичних клінік в Україні подібні за організаційною структурою, 
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у світовому вимірі існують схожі мережі юридичних клінік, пи-
тання оцінки їх діяльності можливо здійснювати у поєднанні 
технологій оцінки та порівняння. Для цього нами розроблена і 
апробована модель, заснована на аналогічних підходах до оці-
нювання діяльності колективів організацій. Ця модель названа 
нами абревіатурою «МАВК» (моніторинг, аналіз, впровадження, 
ко нтроль).

Для практичного спрямування дослідження якості діяльності 
юридичних клінік нами впроваджено у практичну діяльність ре-
зультати комплексу дослідницьких експериментів:

• з апробації програми практики студентів у юридичній 
клініці. За результатами було сформоване положення про прак-
тику студентів у юридичній клініці, що використовується у прак-
тичній діяльності юридичного клінічного руху;

• з визначення норм обліку навчального навантаження на-
уково-педагогічних, які залучаються до виконання завдань юри-
дичної клініки в якості викладачів-кураторів (система норм була 
схвально оцінена професійною спільнотою та впроваджується 
в діяльності інших юридичних клінік, включена до проекту Ти-
пового положення про юридичну клініку вищого навчального за-
кладу України);

• з обліку форм роботи студентів юридичної клініки, який 
здійснювався у Національній академії внутрішніх справ та до-
зволив у єдиному джерелі («Екрані результативності») визначити 
ключові критерії оцінки діяльності персоналу юридичної клініки;

• з формулювання та апробації 30 критеріїв якості діяль-
ності юридичних клінік в Україні. Узагальнення результатів 
експерименту дозволило нам сформувати головні критерії оцін-
ки за класифікаційними групами: кількісні та якісні, позитивні 
і негативні, а також за напрямками діяльності юридичної кліні-
ки. Важливим є проведення оцінки діяльності на основі конкрет-
них фактів, особливо виміряних кількісно.
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