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Коментуючи	положення	проекту,	які	стосуються	во-
єнної	 сфери,	 Вадим	 Тютюнник	 дав	 роз’яснення	 щодо	
окремих	експертних	зауважень,	отриманих	під	час	ро-
боти	над	документом.	Він	зазначив,	що	наразі	готують-
ся	й	проекти	низки	документів	оборонного	планування,	
зокрема	 Воєнної	 доктрини	 і	 Стратегічного	 оборонного	
бюлетеня,	і	в	цих	доктринальних	документах,	а	також	у	
відповідних	державних	цільових	програмах	доволі	до-
кладно	визначатимуться	засади,	пріоритети,	напрями	та	
заходи	воєнної,	військово-економічної,	військово-тех-
нічної	та	оборонно-промислової	політики	України.	От-
же,	у	представленому	проекті	 стратегії	в	максимально	
стислому	форматі	викладено	найактуальніші	воєнні	за-
грози	національній	безпеці	нашої	держави;	головні	прі-
оритети	у	справі	підвищення	обороноздатності	держави;	

пріоритетні	завдання	реформування	та	подальшого	роз-
витку	Збройних	Сил,	інших	військових	формувань	і	спе-
ціальних	органів.

До	обговорення	нової	редакції	Стратегії	національ-
ної	 безпеки	 активно	 долучилися	 представники	 Мініс-
терства	 оборони	 України,	 	 СБУ,	 Секретаріату	Кабміну,	
РНБОУ,	наукових	установ,	неурядових	організацій,	а	та-
кож	незалежні	експерти.	Підсумовуючи,	Володимир	Гор-
булін	зазначив,	що	на	«круглому	столі»	запропоновано	
багато	цікавих	ідей	щодо	поліпшення	проекту	нової	ре-
дакції	Стратегії	національної	безпеки,	які	буде	викорис-
тано	під	час	підготовки	кінцевого	варіанта	документа.	

За	матеріалами	відділу	стратегії	розвитку	
національної	безпеки	НІСД.
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У	сучасному	світі	протестні	рухи	мають	багато	спіль-
ного	 й	 дедалі	 більше	 трансформуються	 в	 бік	 зростан-
ня	комплексного	характеру,	незалежно	від	країни	«по-
ходження».	Народжені	наприкінці	80-х	років	минулого	
століття	мирними	«оксамитовими	революціями»	в	краї-
нах	Центрально-Східної	Європи,	у	першому	десятилітті	
нинішнього	століття	в	тому	самому	регіоні	вони	набули	

форм	«кольорових	революцій»,	що	прокотились	у	краї-
нах	ЦСЄ	(Югославія,	2000)	та	пострадянського	простору	
(Грузія,	Україна,	Молдова,	Узбекистан,	Киргизстан,	спро-
би	повстань	у	Вірменії	й	Білорусі).	У	наступному	десяти-
літті	протестний	рух	виразно	поширився	в	США	та	краї-
нах	Європи	–	Великій	Британії,	Болгарії,	Греції,	 	 Іспанії.		
2011	 рік	 приніс	 «арабську	 весну»	 (Туніс,	 Алжир,	 Ліван,	

СучасніпротестнірухивУкраїнійусвітірозглянутоякспецифічнийсегментгромадянськогосуспільства.
Показано,щовумовахінформаційногосуспільствапротестнірухинабуваютьспільнихвизначальнихрис
углобальномумасштабі,котрінадаютьїмхарактеруформипрямоїдемократії.Доведено,щозасоби
комунікаціїсучасногоінформаційногосвітусприяютьвідродженнюархаїчнихформбезпосередньої
демократії.Трансформаціївзаємингромадянськогосуспільствайдержави,форміспособіввияву
протестнихрухівєнаслідкомрозгортаннязагальнихтенденційрозвиткуінформаційногосуспільства
вглобалізованомусвіті.Відзначено,щоцедаєзмогупрогнозуватиподальшепоширенняформпрямої
демократіїтазростанняролігромадянськогосуспільствавструктурівладнихвідносин.
Ключовіслова:протестнийрух,прямадемократія,революція,громадянськесуспільство,Майдан,
Євромайдан.

Протестні	рухи	як	сегмент	
громадянського	суспільства		
й	форма	прямої	демократії:		
світові	тренди	та	український	досвід*

Тетяна	МЕТЕЛЬОВА,
кандидат	філософських	наук,	доцент,
старший	науковий	співробітник
відділу	теорії	та	методології	всесвітньої	історії
Державної	установи
«Інститут	всесвітньої	історії	НАН	України»	

*	Продовження	публікації	статей,	присвячених	результатам	науково-дослідницької	роботи	«Роль	міжнародних	організацій		у	діяльності	
інститутів	громадянського	суспільства		в	Україні»	(с.	2—20).	

СовременныепротестныедвижениявУкраинеивмирерассмотреныкакспецифическийсегмент
гражданскогообщества.Показано,чтовусловияхинформационногообществапротестныедвижения
приобретаютобщиеопределяющиечертывглобальноммасштабе,которыепридаютимхарактер
формыпрямойдемократии.Доказано,чтосредствакоммуникациисовременногоинформационного
мираспособствуютвозрождениюархаичныхформнепосредственнойдемократии.Трансформации
взаимоотношенийгражданскогообществаигосударства,формиспособовпроявленияпротестных
движенийявляютсяследствиемразвертыванияобщихтенденцийразвитияинформационногообщества
вглобализированноммире.Отмечено,чтоэтодаетвозможностьпрогнозироватьдальнейшее
распространениеформпрямойдемократиииусилениеролигражданскогообщества
вструктуревластныхотношений.
Ключевыеслова:протестноедвижение,прямаядемократия,революция,гражданскоеобщество,Майдан,
Евромайдан.

Татьяна	МЕТЕЛЁВА,	кандидат	философских	наук,	доцент,	старший	научный	сотрудник	отдела	теории	и	
методологии	всемирной	истории	Государственного	учреждения	«Институт	всемирной	истории	НАН	Украины»

Протестные	движения	как	сегмент	гражданского	общества	и	форма	
прямой	демократии:	мировые	тренды	и	украинский	опыт

Tetiana	METELIOVA,	Ph.D.	in	Philosophy,	Associate	Professor,	Senior	Scientific	Officer	of	the	Department	of	Theory	
and	Methodology	of	World	History	of	the	State	Institution	‘Institute	of	World	History	of	the	National	Academy	of	
Sciences	of	Ukraine’
ModernprotestmovementsinUkraineandintheworldareconsideredasaspecificsegmentofthecivilsociety.
Withintheinformationsociety,protestmovementsareshowntogloballyobtainsomecommondefining
featuresputtingthemintoaformofdirectdemocracy.Informationcommunicationmeansinthemodernworld
areprovedtocontributetotherestorationofarchaicformsofdirectdemocracy.Transformationsofrelations
betweenthecivilsocietyandthestate,aswellasformsandmethodstospreadprotestmovementsare
consideredasaresultofgeneraltrendstakingplacewithintheinformationsocietyinaglobalizedworld.Thisis
notedtoallowforpredictingthefurtherdevelopmentoftheformsofdirectdemocracyandincreasingtherole
ofthecivilsocietyinthestructuresofpowerrelations.
Keywords:protestmovement,directdemocracy,revolution,civilsociety,Maidan,Euromaidan.

Protest	Movements	as	a	Segment	of	Civil	Society	and	a	Form	of		
Direct	Democracy:	Global	Trends	and	Ukrainian	Experience
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Йорданія,	Єгипет,	Лівія,	Марокко,	Ліван,	Бахрейн,	Ємен	
тощо).	На	початку	літа	2013-го	майже	одночасно	відбу-
лися	 масштабні	 протестні	 акції	 в	 Бразилії	 та	 Туреччині.	
Останнім	прикладом	постмодерного	протестного	руху	є	
Occupy	Central	у	Гонконзі	(2014	рік).

Усі	 ці	 рухи	 в	 різних	 країнах	 об’єднують	 такі	 спільні		
риси:	

–	горизонтальна,	неієрархічна	структура,	яка	функціо-
нує	завдяки	застосуванню	сучасних	комунікаційних	засо-
бів	–	соціальних	мереж	в	Інтернеті,	унаслідок	чого	підви-
щується	незалежність	перебігу	протестних	подій	від	сту-
пеня	висвітлення	їх	у	ЗМІ;

–	децентралізованість,	відсутність	явних	лідерів,	що,	
своєю	чергою,	знижує	можливість	ведення	переговорно-
го	процесу	між	ними	й	владою;

–		значна	дистанція	між	протестними	рухами	та	інсти-
туціоналізованими	складниками	громадянського	суспіль-
ства	(профспілками,	неурядовими	організаціями)	та	по-
літичними	партіями,	які	не	були	організаторами	протес-
тів,	а	лише	долучалися	до	них	під	час	їхнього	перебігу.		

Крім	 того,	 більшості	 протестних	 рухів	 притаманний	
мирний	характер,	а	насильство	застосовувалося	лише	у	
відповідь	на	репресивні	силові	дії	влади	й	приспішників	
режиму.	

Нарешті,	визначальною	є	й	пріоритетність	у	них	цін-
нісної	сфери	над	соціальною	й	навіть	політичною	–	об-
стоювання	базових	демократичних	цінностей	(права	лю-
дини,	громад	тощо	на	противагу	соціально-економічним	
вимогам).	

Ці	самі	ознаки	виразно	виявлялися	й	у	розвитку	тако-
го	явища,	як	український	Майдан:	від	нечисленної	«ре-
волюції	на	граніті»	й	акції	«Україна	без	Кучми»	до	Пома-
ранчевої	революції,	Податкового	та	Мовного	Майданів	і	
Революції	гідності.			

Майдан	 як	 змістове	 осердя	 й	 референтний	 символ	
подій,	 що	 мають	 певні	 ознаки	 революційних,	 є	 багато-
плановим	і	неординарним	явищем	глобалізованого	сві-
ту.	 Заслуговуючи,	 а	 точніше,	 потребуючи	 комплексних	
досліджень	як	особливий	соціокультурний	та	історичний	
феномен,	він	передусім	постає,	з	одного	боку,	як	специ-
фічна	синтетична	форма	протестного	руху,	що	акумулює	
й	синтезує	інші,	а	з	другого	–	як	форма	прямої	демокра-
тії,	що	спирається	на	історико-культурні	традиції	та	від-
роджує	втрачені	можливості	архаїчних	форм	у	сучасному	
світі	через	широке	використання	технологій	забезпечення	
комунікативного	ресурсу	інформаційного	суспільства.	

Наведений	нижче	аналіз	доводить,	що	Майдан	є	за-
кономірним	 результатом	 розвитку	 протестних	 рухів	 в	
Україні,	а	зіставлення	притаманних	йому	рис	із	загальни-
ми	особливостями	трансформування	цих	рухів	у	світі	де-
монструє	його	відповідність	нинішнім	глобальним	про-
тестним	трендам.	Це	унеможливлює	розгляд	феномену	
Майдану	 як	 політичної	 випадковості,	 ігнорування	 його	
як	потужного	чинника	політичного	життя	й	потребує	від	
української	влади	певних	організаційних,	управлінських	
і	законодавчих	рішень	та	їхньої	імплементації.	

Систематичне	 збирання	 інформації	 щодо	 протест-
них	рухів	в	Україні,	її	узагальнення,	аналіз	та	створення	
пуб	лічної	бази	даних	започатковано	з	ініціативи	й	за	під-
тримки	 фонду	 «Відродження»	 у	 вересні	 2009	 року.	 На	
жаль,	статистичні	дані	в	цій	царині	є	фрагментарними,	
нерелевантними	й	мало	придатними	для	аналізу.	Відтак,	
дослідження	 вимушено	 обмежується	 хронологічними	
рамками,	що	охоплюють	5	років,	–	з	2009	по	2013	рік.	

Загалом	протестні	рухи	поділяють	за	сферою	поши-
рення	 (локальні	 й	 загальні),	 їхнім	 характером	 (прямі,	
тобто	спрямовані	на	невиконання	певного	владного	рі-
шення,	що	викликає	протест,	або	непрямі	–	невиконання	
інших	правових,	політичних	тощо	вимог),	за	тематикою	
(політичні,	 ідеологічні,	 соціально-економічні,	 правоза-
хисні	[7]),	за	формами	політичної	участі	(радикальні	й	по-
мірковані	[2]),	за	тактикою	(конвенційні,	конфронтаційні,	
насильницькі	[8;	11]),	за	суб’єктами	участі,	які,	своєю	чер-
гою,	згруповані	за	різноманітними	демографічними	озна-
ками	–		віковими	(молодь,	пенсіонери),	статевими	(жіно-
чий	рух,	рух	ЛГБТ),	професійно-груповими	(студентство,	

підприємці,	науковці,	журналісти,	діячі	культури	тощо	[5])	
чи	за	характером	праці	(наймані	працівники,	дрібні	під-
приємці,	пільговики	[11]),	за	інституційними	(громадські	
організації,	профспілки,	партії)	або	випадковими	озна-
ками	 («об’єднання	 за	 інтересами»	 –	 «афганці»,	 «чор-
нобильці»,	футбольні	фани	тощо)	[1].	Поділяються	вони	
також	і	за	об’єктом,	на	який	спрямовано	рух	[5]:	право-
захисні	(рухи	проти	порушень	прав	людини,	проти	дис-
кримінації	за	мовною	ознакою,	віросповіданням,	сексу-
альною	орієнтацією	тощо),	соціальні	(екологічні,	зооза-
хисні,	проти	тотальної	вакцинації,	проти	забудов),	рухи	
проти	певного	владного	рішення	(закриття	секонд-хен-
дів,	запровадження	платних	послуг	у	визначеній	сфері	то-
що)	чи	призначення	(наприклад,	Д.	Табачника	на	посаду	
міністра	освіти)	тощо.	Варто	зауважити,	що	в	Україні	про-
тягом	останніх	двох	десятиліть	відбувалися	протестні	ру-
хи	всіх	зазначених	форм.

Із	позицій	наведеного	поділу	феномен	Майдану	де-
монструє	 комплексний	 характер,	 в	 якому	 поєднано	 всі	
види	протестних	рухів	із	виразною	домінантою	конфрон-
таційного,	 однак	 не	 насильницького	 характеру.	 Транс-
формація	в	бік	зростання	комплексності	 є	характерною	
для	протестних	рухів	у	сучасному	світі,	тому	поділ	їх	за	
наведеними	вище	ознаками	є	в	дослідницькому	сенсі	ма-
лопродуктивним.	Більш	значущим	є	дослідження	динамі-
ки	протестних	рухів	та	трансформації	їхнього	характеру.	

За	 даними	 моніторингу,	 здійсненого	 з	 жовтня	 2009	
по	вересень	2010	року,	зафіксовано	2	788	протестних	дій,	
або	майже	8	протестних	дій	щодня	[11,	с.	10].	Показово,	
що	 більшість	 протестних	 дій	 мали	 загальноприйнятні,	
конвенційні	форми,	насильницькі	дії	становили	менш	як	
5%	від	усіх	протестів.	Водночас	 із	2010	року	спостеріга-
лася	тенденція	до	збільшення	кількості	негативних	реак-
цій	влади	на	протестні	акції.	До	президентських	виборів		
2010	 року	 на	 100	 протестів	 припадало	 в	 середньому		
10,8	негативних	реакцій,	одразу	після	них	цей	показник	
сягнув	15,2	і	зростав	надалі.	

У	2011	році	кількість	акцій	істотно	не	змінилася	–	2277	
усього,	або	більш	як	6	акцій	щодня.	Водночас	спостері-
галися,	хоч	і	не	значне,	зростання	організованості	та	по-
літизованості	соціально-економічних	протестів	 і	спроби	
об’єднання	проти	влади	протестних	 ініціатив,	які	пору-
шують	різні	соціальні	проблеми	[8,	с.	8].	За	збереження	
загальної	переваги	протестів	із	конвенційною	тактикою	й	
навіть	зниження	частки	конфронтаційних	та	насильниць-
ких	подій	примітним	є	те,	що	рівень	конфронтаційності,	
як	і	2010	року,	був	вищим	у	протестах	за	участю	виключ-
но	аполітичних	неформальних	ініціатив	(31%	від	загаль-
ної	кількості	акцій	за	їхньою	участю).	Політичні	партії	та	
інституціоналізовані	громадські	організації	використову-
вали	переважно	конвенційну	тактику	(93%	протестів	за	
їхньою	участю).

Однією	з	найпримітніших	новацій	2011	року	була	по-
ява	на	авансцені	протестних	дій	так	званих	груп	невідо-
мих	(які	надалі	дістали	назву	«тітушок»),	що	призвело	до	
посилення	конфронтаційного	характеру	акцій.	За	участю	
«невідомих»	відбулося	8%	акцій	[8,	с.	19],	а	щодо	їхньої	
участі	в	конфронтаційних	акціях,	то	вона	зафіксована	в	
32%	випадків.			

Наступного	року	кількість	протестів	за	весь	час	моні-
торингу	рекордно	зросла	—	3636	акцій,	що	на	60%	біль-
ше,	ніж	у	попередньому	році	[9].	Та	попри	рекордну	кіль-
кість	протестних	подій	жодна	з	них	не	досягла	масштабу	
та	поєднання	соціальних	і	політичних	вимог	Податкового	
Майдану-2011.	До	того	ж	кількість	соціально-економічних	
протестів	зменшувалася,	і	лише	12%	із	них	відбувалися	за	
участю	партій	та	політиків.	

У	 2012	 році	 загрозлива	 тенденція	 проведення	 кон-
фронтаційних	акцій	«групами	невідомих»	стала	очевид-
ною:	таким	був	кожен	десятий	протест,	а	серед	виступів	
із	політичними	вимогами	–	майже	кожен	четвертий.	Най-
частіше	 «невідомі»	 скоювали	 незаконні	 та/або	 насиль-
ницькі	дії:	графіті	та	написи	на	офісах	і	пам’ятниках,	фі-
зичні	 напади,	 побиття,	 завдання	 матеріальної	 шкоди,	
вандалізм,	погрози,	підпали.	Загалом	зафіксовано	зрос-
тання	конфронтаційних	та	особливо	насильницьких	про-
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тестних	дій	за	всіма	тематичними	групами,	але	най		більше	
–		за	політичними.	Кожна	десята	протестна	подія	була	на-
сильницькою,	переважно	–	за	участю	«невідомих	осіб».	
19%	 і	 17%	 політичних	 протестів	 мали	 конфронтаційну	
або	насильницьку	тактики	порівняно	з	7%	і	3%	у	2011	ро-
ці.	Більшість	(62%)	насильницьких	протестів	стосувалася	
політичної	боротьби,	а	58%	насильницьких	дій	здійсню-
валися	«групами	невідомих».	Водночас	надалі	знижував-
ся	рівень	насильства	в	межах	акцій	за	участю	неформаль-
них	аполітичних	ініціатив	громадян	(13%	проти	22%).	

Цікаво,	що	з	2010	року	 індекс	репресивних	відпові-
дей	залишився	на	тій	самій	позначці:	19	на	100	акцій,	хоча	
їхня	кількість	в	абсолютних	показниках	зросла	ледь	не	в	
півтора	разу	–	до	650	випадків.	Найпоширенішим	типом	
негативних	 реакцій	 залишались	 арешти	 активістів.	 По-
ширені	були	також	засоби	непрямого	тиску:	залякування	
(25%),	фізичного	протистояння	(18%).	Однак	застосову-
валися	вони	лише	доти,	доки	акція	була	млявою.	Щойно	
люди	ставали	рішучішими,	силові	структури	діяли	жор-
стко.	Зокрема,	восени	2011	року	відбувалися	масові	про-
тести	ліквідаторів	аварії	на	Чорнобильській	АЕС.	Реакція	
влади	на	першу	протестну	хвилю	була	стриманою.	Лише	
коли	до	вимог	протестантів	додалися	антиурядові	гасла,	
розгорнулася	репресивна	кампанія:	акції	забороняли,	а	
учасникам	погрожували.	У	той	час	як	кількість	протестів	
скорочувалася,	хвиля	негативних	реакцій	зростала,	при-
міром,	у	грудні	перевищивши	кількість	протестних	подій.	
Так	само	було	і	з	протестами	проти	Податкового	кодексу,	
і	з	Мовним	Майданом:	коли	виникла	загроза	повторення	
подій	2004	року,	наметове	містечко	демонтували,	а	про-
ти	організаторів	протесту	порушили	кримінальні	справи.	

У	2013	році	кількість	протестів	 і	надалі	стрімко	зрос-
тала	[10]:	зафіксовано	4822	протестні	акції,	що	більше	за	
показник	 попереднього	 року	 на	 33%	 та	 більш	 як	 удві-
чі	перевищує	показники	2010	та	2011	років.	Навіть	до	по-
чатку	Майдану,	за	період	із	1	січня	по	20	листопада	2013	
року,	було	зафіксовано	3419	протестів,	що	демонструва-
ло	тенденцію	до	зростання	протестної	активності.	З	по-
чатком	же	Євромайдану	лише	в	грудні	зафіксовано	понад			
1000	протестів.	Протести	2013	року	вирізняє	безпрецедент-
на	масовість	і	рішучість.	Щонайменше	в	29	протестах	взяли	
участь	десятки	тисяч	осіб,	а	в	п’яти	мітингах	–	сотні	тисяч.	

Серед	 протестів	 2013	 року	 абсолютно	 переважали	
мирні	конвенційні	форми	протесту	(мітинги,	пікети,	де-
монстрації	тощо),	які	становили	75%	усіх	зафіксованих.	
Натомість	 кількість	 насильницьких	 акцій	 зменшилася	
як	в	абсолютних,	так	 і	у	відносних	показниках	(з	10%	у		
2012	році	до	7%	у	2013-му),	ненасильницьких,	але	кон-
фронтаційних	 (наприклад,	 страйки,	 блокування	 доріг)	
залишилася	незмінною	–	18%.	

Порівняно	 з	 попереднім	 роком	 виборів	 соціологіч-
ні	дані	засвідчили	зменшення	участі	«тітушок»	у	протест-
них	подіях	до	4%.	Водночас	моніторингові	дослідження,	
здійснені	правозахисними	громадськими	організаціями,	
акцентували	увагу	на	небезпечній	тенденції,	що	спостері-
галася	впродовж	останніх	років,	збільшення	випадків	не	
лише	застосування	тиску	та	сили	представниками	право-
охоронних	органів	щодо	учасників	та	організаторів	масо-
вих	зібрань	[7,	с.	133–138;	11,	с.	54–58],	а	й	зростання	рік	у	
рік	кількості	заборон	щодо	запланованих	мирних	заходів.	
Про	небезпечність	цієї	тенденції	для	самої	влади	через	
критичне	підсилення	і	протестного	потенціалу	загалом,	і	
його	виявів	попереджали	у	своїй	Аналітичній	доповіді	ще	
в	жовтні	2012	року	фахівці	Національного	інституту	стра-
тегічних	досліджень	при	Президентові	України		[6],	звер-
таючи	увагу	на	потребу	вживання	заходів	з	їх	мінімізації	
шляхом	внесення	змін	до	правового	поля	країни.	Відзна-
чувана	дослідниками	стабільна	повторюваність	«випадків	
прямого	впливу	громадян	на	напрями	розвитку	країни	на	
всіх	рівнях»	[4]	засвідчувала	не	лише	зростання	протест-
них	настроїв,	а	й	визрівання	громадянського	суспільства	
до	усвідомлення	потреби	прямої	демократії	як	єдиного	
дієвого	й	ефективного	засобу	контролю	над	владою.	

Підсумовуючи	огляд	протестних	рухів,	треба	конста-
тувати,	що	притаманний	Майдану-2013/14	«відрив»	по-
літиків	від	громадянського	суспільства,	наявність	котро-

го	зарубіжні	й	вітчизняні	аналітики	вважали	його	специ-
фічною	рисою,	як	і	дистанція	між	інституціоналізованими	
структурами	громадянського	суспільства	та	його	нефор-
мальною	 складовою,	 спостерігалися	 впродовж	 усього	
досліджуваного	періоду	(2009–2013	роки)	 і	 з	2011	року	
зменшувалися	не	завдяки	зусиллям	політичних	сил,	а	ли-
ше	через	поступове	підвищення	рівня	політизації	само-
го	громадянського	суспільства	в	його	неформалізованих	
формах.	

Однак	феномен	Майдану	не	вичерпується	його	зна-
ченням	як	злиттям	і	кульмінацією	протестних	рухів	та	най-
вищої	форми	вияву	прямої	демократії.	У	своїх	протест-
них	засадах,	у	ціннісних	орієнтаціях,	як	і	в	оформленні	у	
вигляді	відродження	архаїчних	форм	прямої	демократії	
в	новітню	добу	Євромайдан	і	Майдан-2004	єдині.	І	той,	і	
той	являли	собою	«середовища	з	горизонтальною	струк-
турою»,	де	«ієрархія	не	мала	значення»	 [12].	Винятково	
мирний	спротив,	притаманний	першому	Майдану,	збері-
гався	в	найекстремальніших	умовах	другого,	навіть	після	
побиття	студентів	у	ніч	проти	30	листопада,	реакцією	на	
що	стали	масові	повстання	громадян	по	всій	країні,	однак	
повстання	цілковито	мирні.	Зберігався	він	 і	під	час	пер-
шого	штурму	Майдану	загонами	міліції	і	«Беркуту»	в	ніч	
на	11	грудня,	коли	кілька	сотень	людей	лише	своїми	тіла-
ми	–	пліч-о-пліч	–	стримували	наступ	озброєних	охорон-
ців	режиму	й	не	відповідали	ударами	на	удари.	Мирний	
характер	протесту	був	знищений	першими	пострілами	й	
першими	жертвами.	

Чи	вела	логіка	протестних	виявів	в	Україні	до	пере-
ростання	 мирного	 протесту	 в	 насильницьке	 протисто-
яння?	У	липні	2014	року	Центр	дослідження	суспільства	
оприлюднив	результати	моніторингу	протестів,	репресій	
та	 поступок	 протягом	 періоду	 Майдану,	 здійсненого	 за	
підтримки	Міжнародного	фонду	«Відродження»	та	Націо-
нального	фонду	підтримки	демократії.	Вони	засвідчують,	
що	темпи	зростання	кількості	й	потужності	репресивних	
дій	влади	істотно	випереджали	динаміку	протестних	дій	
громадян:	до	розгону	київського	Євромайдану	30	листо-
пада	рівень	насильства	з	боку	протестувальників	був	не-
значний	–	6%,	водночас	репресивна	відповідь	сягнула	
позначки	40:100.	Розрив	між	ненасильницьким	характе-
ром	акцій	та	насильством	у	відповідь	на	них	з	боку	влади	
став	каталізатором	подальшого	переростання	мирних	ак-
цій	у	силове	протистояння.	

Отже,	Майдан	поєднав	у	собі	основні	характеристики	
протестних	рухів	України	та	був	утіленням	і	логічним	ре-
зультатом	основних	тенденцій	розвитку	протестного	ру-
ху	в	країні	загалом.	Водночас	особливості	українського	
протестного	руху,	який	є	формою	впливу	на	владу,	дають	
змогу	кваліфікувати	його	вияви	як	локальні	спроби	вста-
новлення	прямої	демократії	й	стихійного	контролю	гро-
мадянського	суспільства	над	владою,	а	Майдан	–	як	фор-
му	прямої	демократії.	

Нині	з	розвитком	інформаційно-комунікативних	тех-
нологій	створюються	й	відповідні	неполітичні	механізми	
забезпечення	взаємодії	 і	зворотного	зв’язку	між	грома-
дою	й	владою	та	безпосереднього	зв’язку	–	між	складни-
ками	й	членами	громади.	Що	істотно	відрізняє	Євромай-
дан	від	Майдану-2004,	то	це	ступінь	використання	інфор-
маційно-комунікативного	 забезпечення	 й	 координації	
взаємодій.	 У	 започаткуванні	 Євромайдану	 вирішальну	
роль	 відіграли	 соціальні	 мережі	 в	 Інтернеті,	 а	 подаль-
ший	перебіг	подій	здебільшого	визначався	оперативністю	
взаємодії	і	в	соціальних	мережах,	і	завдяки	мобільному	
зв’язку	його	учасників,	симпатиків	 і	небайдужих.	Як	за-
свідчують	соціологічні	дослід	ження	ролі	соцмереж	у	роз-
гортанні	протестних	настроїв	та	мобілізації	населення	[3],	
соціальні	мережі	перетворилися	на	вирішальний	чинник	
формування	громадянського	суспільства	в	Україні,	вий-
шовши	 на	 перше	 місце	 серед	 агентів	 інформаційного	
впливу.		

Тож	засоби	комунікації	сучасного	інформаційного	сві-
ту,	 	уможливлюючи	повернення	до	безпосередньої	ко-
мунікативної	 єдності	 шляхом	 встановлення	 необмеже-
ної	комунікації	не	менш	необмеженої	кількості	учасників	
громади,	нині	є	передумовою	можливості	відродження	
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архаїчних	форм	безпосередньої	прямої	демократії,	що	
забезпечувалася	безпосереднім	спілкуванням	у	режимі	
не	лише	відтермінованого,	а	й	реального	часу.	Однак	в	
умовах,	коли	на	представницьку	демократію	політичним	
режимом	накладаються	жорсткі	обмеження	і	вона	пере-
творюється	на	епіфеномен,	псевдодемократію,	лише	під-
кріплене	 техніко-комунікативними	 можливостями	 від-
родження	прямої	демократії	як	вияву	суверенної	влади	
громади	над	політичними	процесами	здатне	повернути	
розвиток	суспільства	у	цивілізоване	річище.	Відтак,	транс-
формації	взаємин	громадянського	суспільства	й	держа-
ви,	форм	і	способів	вияву	протестних	рухів	у	всьому	сві-
ті	є	наслідком	розгортання	загальних	тенденцій	розвитку	
інформаційного	суспільства	в	глобалізованому	світі,	що	
дає	змогу	прогнозувати	подальше	поширення	й	зростан-
ня	ваги	форм	прямої	демократії	та	ролі	громадянського	
суспільства	в	структурі	владних	відносин.		

Ті	ж	таки	соцмережі	та	інші	комунікативні	засоби	за-
безпечують	 швидкий	 вихід	 протестних	 дій	 за	 будь-які	
кордони	й	перетворення	їх	на	транспарентні,	транскор-
донні	й	глобальні.
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Дослідженоінституційнурольміжнароднихорганізацій-донорівупідтримціінститутівгромадянського
суспільствавУкраїні.Наосновіаналізуекспертнихзвітівміжнароднихрейтинговихорганізацій
тапроведенняінтерв’юзіспівробітникамигромадськогосекторузрізнихрегіонівУкраїнивизначено,
щоосновнимипроблемамиНУОвУкраїнієїхняфінансоваслабкість,неможливістьвизначити
довготриваліпріоритетиспівпраці,правильноподатизаявкинаотриманнягрантівтощо.
Сформульовановисновкитапрактичнірекомендаціїщодонеобхідностіподатковоїоптимізації
діяльностіНУОвУкраїні,бюджетноїпідтримкиінституційгромадянськогосуспільства,сприяннярозвитку
соціальногопідприємництва.Інституціямгромадянськогосуспільстварекомендованорозглянути
можливостіотриманнядоходіввідосновноїтанеосновноїдіяльності,розширюватицільовіаудиторії,
залучатидороботивисококваліфікованихфахівців,забезпечитипублічнедекларуваннядіяльності
тапрозоростіфінансовихпроцесів.
Ключовіслова:неурядоваорганізація,міжнароднийдонор,грант,громадянськесуспільство.

Підтримка	громадянського	
суспільства	в	Україні:	
проблеми	і	перспективи

Ігор	МИКЛАЩУК,
кандидат	політичних	наук,
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Державної	установи
«Інститут	всесвітньої	історії	НАН	України»

Исследованаинституциональнаярольмеждународныхорганизаций-донороввподдержкеинститутов
гражданскогообществавУкраине.Наосновеанализаэкспертныхотчетовмеждународныхрейтинговых
организацийипроведенияинтервьюссотрудникамиобщественногосектораизразныхрегионов
Украиныопределено,чтоосновнымипроблемамиНПОвУкраинеявляютсяихфинансоваяслабость,
невозможностьопределитьдолговременныеприоритетысотрудничества,правильноподатьзаявки
наполучениегрантовит.д.
Сформулированывыводыипрактическиерекомендациионеобходимостиналоговойоптимизации
деятельностиНПОвУкраине,бюджетнойподдержкиинститутовгражданскогообщества,содействия
развитиюсоциальногопредпринимательства.Институтамгражданскогообществарекомендуется
рассмотретьвозможностиполучениядоходовотосновнойинеосновнойдеятельности,расширять
целевыеаудитории,привлекатькработевысококвалифицированныхспециалистов,обеспечить
публичноедекларированиедеятельностиипрозрачностифинансовыхпроцессов.
Ключевыеслова:неправительственнаяорганизация,международныйдонор,грант,гражданское
общество.
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Поддержка	гражданского	общества	в	Украине:	проблемы		
и	перспективы

Igor	MYKLASCHUK,	Ph.D.	in	Political	Science,	Senior	Scientific	Officer	of	the	Department	of	Theory	and	Methodology	
of	World	History	of	the	State	Institution	‘Institute	of	World	History	of	the	National	Academy	of	Sciences	of	Ukraine’
TheinstitutionalroleofinternationaldonororganizationswhilesupportingthecivilsocietyinUkraine
isinvestigated.Basedontheanalysisofexpertreportsprovidedbytheinternationalratingorganizations
andinterviewsconductedwithemployeesofthepublicsectorwhorepresentdifferentregionsofUkraine,main
problemsoftheNGOsinUkrainearestipulated.Inparticular,theyincludetheNGOs’financialweakness,
inabilitytoproperlydeterminethelong-termprioritiesforcooperationandsubmitgrantapplications,etc.
ConclusionsandpracticalrecommendationsarefocusedontheneedsfortaxoptimizationoftheNGOs’activities
inUkraine,budgetsupportofthecivilsocietyinstitutions,andpromotionofsocialentrepreneurship.Civilsociety
institutionsarerecommendedtoconsiderpossibilitiesofreceivingincomefromtheirmainandadditional
activities,expandingtargetaudience,involvinghighlyskilledprofessionals,providingpublicdeclarationoftheir
activitiesandtransparencyoffinancialprocesses.
Keywords:NGO,internationaldonor,grant,civilsociety.

Support	of	the	Civil	Society	in	Ukraine:	Problems	and	Prospects

Розвиток	 громадянського	 суспільства	 в	 Україні	 в	
останнє	десятиліття	характеризується	суперечливими	тен-
денціями.	За	оцінками	міжнародної	неурядової	організа-
ції	Freedom	House	(де	характер	різних	напрямів	демокра-

тичного	розвитку	перехідних	країн	оцінюється	за	шкалою	
від	7	балів	–	«найгірша»,	до	одного	бала	–	«найкраща»),	
показники	розвитку	громадянського	суспільства	в	Україні	
протягом	періоду	незалежності	поступово	поліпшувалися	
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від	4,75	бала	в	1998	році	до	3	балів	у	2005	році	та	2,75	бала	
у	2006–2011	рр.	[8,	с.	19].

Однак	 за	 чотирирічний	 період	 президентства		
В.	 Януковича	 позитивна	 динаміка	 змінилася	 різким	 по-
гіршенням	 рейтингів.	 Те,	 що	 в	 цей	 період	 громадян-
ське	 суспільство	 зазнавало	 значних	 утисків	 з	 боку	 дер-
жави,	 наочно	 продемонстрували	 рейтинги	 впливо-
вих	 міжнародних	 організацій.	 Так,	 за	 результатами	
дослідження	Nations	in	Transit	2014:	Eurasia’s	Rupture	with	
Democracy,	проведеного	Freedom	House,	рівень	демокра-
тії	в	Україні	в	2013	році	опустився	до	позначки	4,93	ба-
ла	 й	 був	 гіршим,	 ніж	 до	 «помаранчевої	 революції»	 [8,	
с.	 19].	 Апогеєм	 нехтування	 громадської	 думки	 органа-
ми	державної	влади	стало	непублічне	рішення	колишніх	
очільників	української	влади,	й	зокрема	тодішнього	пре-
зидента	Віктора	Януковича,	відмовитися	від	підписання	
Україною	 на	 Вільнюському	 саміті	 наприкінці	 листопада	
2013	року	Угоди	про	асоціацію	з	Європейським	Союзом.		
У	відповідь	на	таке	рішення	влади	в	Україні	розгорнув-
ся	 студентський	 протестний	 рух,	 який	 зазнав	 відкрито-
го	 насильства	 з	 боку	 правоохоронних	 органів,	 що	 де-
далі	 більше	 делегітимізувало	 владну	 верхівку	 в	 очах		
суспільства.

Намагаючись	 придушити	 протестні	 рухи	 репресив-
ними	методами,	чинна	на	той	час	владна	верхівка	спро-
бувала	запровадити	в	дію	диктаторські	закони	від	16	січ-
ня	2014	року,	які	вводили	в	українське	законодавство	по-
няття	 «екстремістська	 діяльність»	 та	 «іноземний	 агент»,	
що	істотно	обмежувало	в	правах	інституції	громадянсько-
го	суспільства	та	громадян.	Закони	приймалися	підняттям	
рук	без	використання	системи	«Рада»	та	без	обговорення,	
а	їхні	тексти	стали	доступні	тільки	після	того,	як	депутати	
за	них	проголосували	[7].	Усе	це	врешті	призвело	до	за-
гострення	кризи	та	сплеску	небувалого	рівня	самооргані-
зації	та	ініціативності	громадян.	Взявши	активну	участь	у	
протестних	подіях	кінця	2013	–	початку	2014	року,	україн-
ське	громадянське	суспільство	не	на	словах,	а	реально	не	
тільки	довело	прагнення	демократизації	в	усіх	сферах	сус-
пільного	життя,	а	й	продемонструвало	навички	самоорга-
нізації	для	досягнення	поставленої	мети.

Після	перемоги	демократичних	сил	організована	гро-
мадськість,	зокрема	громадські	структури	Євромайдану,	
долучилися	до	процесу	відновлення	конституційного	ла-
ду	в	Україні,	реформування	системи	державної	влади,	по-
долання	корупції	та	беззаконня,	захисту	прав	і	свобод	лю-
дини	й	громадянина.	Проте	ці	позитивні	процеси	та	тен-
денції	суспільно-політичного	поступу	було	поставлено	під	
загрозу	окупацією	Російською	Федерацією	АР	Крим,	воєн-
ною	агресією	на	Донбасі.

Відтак	громадська	активність	повною	мірою	проявила-
ся	й	під	час	підтримки	української	армії	в	подіях	на	Схо-
ді	 переважною	 більшістю	 громадян	 України	 –	 шляхом	
надання	коштів,	збирання	гуманітарної	допомоги	тощо.	
Нині	вкрай	важливо	переорієнтувати	масовий	патріотич-
ний	громадянський	рух	та	індивідуальний	досвід	активної	
участі	громадян	у	житті	суспільства	на	новий	якісний	рі-
вень	для	розв’язання	стратегічних	проблем	розвитку	укра-
їнського	соціуму.	При	цьому	громадянську	активність	до-
цільно	було	б	трансформувати	у	створення	громадських	
інституцій,	що,	безперечно,	посилило	би	вплив	громадян-
ського	суспільства	на	процеси	вироблення	і	прийняття	по-
літичних	рішень,	а	отже,	дало	б	громадянам	змогу	ефек-
тивніше	втілювати	в	життя	свої	плани	та	прагнення.

Згадані	серйозні	виклики	перед	українським	грома-
дянським	 суспільством	 актуалізували	 важливість	 поси-
лення	політики	сприяння	розвитку	НУО	в	Україні	міжна-
родними	 донорами	 (Світовим	 банком,	 Радою	 Європи,	
Європейською	комісією,	Міжнародним	фондом	«Відро-
дження»,	Мережею	громадянської	дії	в	Україні	(UCAN),	
Фондом	сприяння	демократії,	Агентством	США	з	міжна-
родного	розвитку	(USAID)).	Надаючи	гранти,	міжнарод-
ні	організації	сприяють	системному	залученню	інститутів	
громадянського	суспільства	до	активної	участі	в	модерні-
зації	усіх	сфер	життя	суспільства.

Аналізуючи	особливості	становлення	НУО	в	Україні,	
слід	звернути	увагу,	що	найпотужніші	недержавні	орга-
нізації	–	це	такі,	що	мали	вагому	й	багаторічну	підтримку	

міжнародних	фондів	і	міжнародних	партнерів.	Тому	не-
абиякої	актуальності	набуває	дослідження	ролі	міжнарод-
них	донорів,	котрі	надають	фінансову	підтримку	громад-
ським	організаціям	в	Україні,	у	становленні	та	розвитку	
громадянського	суспільства.

У	цій	статті	аналізуються	експертні	звіти	міжнародних	
рейтингових	організацій,	зокрема	Агентства	США	з	між-
народного	розвитку	(USAID),	в	межах	дослідження	«Ін-
дексу	сталості	неурядових	організацій»	(CSOSI)	за	остан-
ні	 кілька	 років,	 що	 визначає	 прогрес	 розвитку	 грома-
дянського	 суспільства	 в	 Центральній	 та	 Східній	 Європі.	
Автором	також	проведено	14	інтерв’ю	зі	співробітниками	
НУО,	які	працюють	у	різних	регіонах	України	й	мають	під-
тримку	міжнародних	донорських	організацій	чи	планують	
звертатися	по	неї.

Основною	проблемою	НУО	в	Україні	є	їхня	фінансова	
слабкість.	На	наше	запитання,	чи	отримують	НУО	дохо-
ди	від	основної	діяльності,	більшість	опитаних	відповіли,	
що	їхня	діяльність	не	спрямована	на	отримання	коштів.	До	
прибутків	від	основної	діяльності	належать	прибутки	від	
продажу	товарів,	робіт	або	послуг,	що	пропагують	ідеї	або	
принципи,	для	захисту	яких	створена	громадська	органі-
зація	або	які	тісно	пов’язані	з	її	статутною	метою	(завдан-
нями)	(пункт	157.15	Податкового	кодексу)	[1].	Типовими	
прикладами	 є	 продаж	 сувенірів	 (футболки,	 запальнич-
ки,	календарі	тощо)	із	символікою	або	гаслами	організа-
ції,	благодійні	гастрольні	заходи	(концерти,	виставки	то-
що)	та	благодійні	розіграші	(у	межах	одного	приміщення),	
друковані	видання	тощо.

Як	відомо,	Закон	України	«Про	громадські	об'єднання»	
(пункт	2		ст.	21)	дозволяє	громадським	об'єднанням	про-
водити	господарську	діяльність	для	досягнення	своїх	ста-
тутних	цілей	[2].	З	1	січня	2013	року	вони	можуть	обирати	
спрощені	системи	оподаткування,	а	юридичні	та	приватні	
особи,	які	здійснюють	пожертвування	в	НУО,	мають	право	
на	податкові	пільги.	Однак	ані	юридичні,	ані	фізичні	особи	
не	використовують	ці	можливості	на	практиці	через	супер-
ечливість	норм,	а	також	обтяжливі	процедури	звітування.

Опитані	 представники	 НУО	 в	 інтерв’ю	 наголошу-
ють,	що	грантова	допомога	їм	потрібна	насамперед	для	
утримання	 організації	 і	 розв’язання	 проблем	 із	 проїз-
дом	людей	на	заходи,	розміщенням	публікацій	тощо.	Це	
є	свідченням	фінансової	слабкості	організацій,	які	по-
требують	 базового	 фінансування	 для	 покриття	 витрат	
на	їхнє	утримання	або	для	розширення	спектра	їхньої	
діяльності.	 Переважна	 більшість	 опитаних	 організацій	
працює	 над	 невеликою	 кількістю	 проектів:	 одним	 або	
двома.	Сума	залучених	грантів	у	різних	організаціях	іс-
тотно	різниться	й	становить	від	10	до	500	тисяч	гривень.	
Опитані	НУО	досить	високо	оцінюють	різні	аспекти	фі-
нансування,	що	його	надають	грантодавці.	Найлегше,	на	
їхню	думку,	працювати	з	Міжнародним	фондом	«Відро-
дження»	та	Агентством	США	з	міжнародного	розвитку	
(USAID).

Однак,	незважаючи	на	значну	підтримку	міжнародних	
організацій,		українські	неурядові	організації	стикаються	
зі	значними	перепонами	в	її	ефективному	використанні.	
Проблема	має	системний	характер.	Адже	для	того,	щоб	
узяти	 участь	 у	 конкурсі	 міжнародних	 проектів,	 громад-
ським	організаціям	потрібні	певні	експертні	знання,	для	
здобуття	яких	доводиться	залучати	кваліфіковані	кадри.	
Тому	 організація,	 що	 має	 намір	 розвиватися,	 потребує	
базового	фінансування	для	покриття	витрат	на	діяльність	
власне	самої	організації.

Відтак	 складність	 вимог	 щодо	 участі	 в	 конкурсах	 з	
отримання	грантів	продовжує	залишатися	перешкодою	
для	багатьох	НУО.	Досить	жорсткими	є	критерії	для	здо-
буття	 права	 на	 отримання	 гранту.	 Основні	 з	 них:	 НУО	
має	бути	українським	аналітичним	центром,	професій-
ним	 об’єднанням	 або	 іншою	 організацією,	 створеною	
відповідно	до	всіх	чинних	норм	цивільного	та	податко-
вого	законодавства;	вона	повинна	бути	визнаною	від-
повідними	українськими	органами	влади	та	мати	добру	
репутацію;	заявники	мають	продемонструвати	успішний	
досвід	минулої	діяльності	в	реалізації	програм	розвитку,	
пов'язаних	із	пріоритетними	сферами	діяльності	доно-
ра,	 спроможність	 здійснювати	 раціональний	 фінансо-
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вий,	адміністративний	та	технічний	менеджмент,	а	в	разі	
отримання	гранту	здійснювати	фінансову	звітність	тощо.

Для	запобігання	нецільовому	використанню	коштів	та	
корупції	в	громадському	секторі	міжнародні	донори	по-
силюють	вимоги	до	НУО	й	віддають	перевагу	співробіт-
ництву	з	потужними	організаціями	та	тими,	з	якими	вже	
працювали.	З	одного	боку,	це	захищає	міжнародних	до-
норів	від	того,	що	кошти	реалізовуватимуться	не	за	при-
значенням,	а	з	другого	–	не	кожна	українська	НУО,	навіть	
сповнена	добрих	намірів,	відповідає	прискіпливим	крите-
ріям	донорів.	Відтак,	підготовка	грантових	заявок	і	відпо-
відність	згаданим	критеріям	–	поза	можливостями	малих	
та	новостворених	НУО.

Розуміючи	потребу	організаційного	підсилення	НУО,	
донорські	структури	останніми	роками	більше	уваги	при-
діляють	внутрішньому	менеджменту	організацій.	Вони	ви-
магають	від	НУО,	які	прагнуть	отримати	інституційну	під-
тримку,	описання	політики	й	процедур	внутрішнього	ме-
неджменту.	Ті,	які	пройшли	організаційний	аудит,	тепер	
краще	розуміють	необхідність	і	переваги	внутрішніх	пра-
вил	управління	[4].	Зокрема,	у	2013	році	ПРООН	започат-
кувала	в	Україні	новий	проект	«Демократизація	 і	права	
людини	в	Україні»,	спрямований	на	підтримку	тих	НУО,	
які	допомагають	іншим	НУО	нарощувати	потенціал	завдя-
ки	програмі	надання	грантів	[6].

Як	 випливає	 з	 Індексу	 сталості	 розвитку	 організацій	
громадянського	суспільства	України	у	2013	році,	інозем-
ні	 донори	 тепер	 зосередилися	 на	 конкретних	 пробле-
мах	 і	 потребують	 спеціалізованої	 експертизи,	 яку	 біль-
шість	НУО	не	можуть	запропонувати.	Як	приклад	–	проект	
USAID	(«Справедливе	правосуддя»),	що	запрошує	укра-
їнські	неприбуткові	організації	подати	заявку	на	участь	у	
конкурсному	відборі	для	впровадження	багатосторонньої	
програми,	спрямованої	на	залучення	громадянського	сус-
пільства	та	української	громадськості	до	процесу	судової	
реформи	в	Україні.	Передбачається,	що	гранти	визначать	
обсягом	до	250	000	гривень	на	діяльність	у	межах	гранто-
вої	програми	протягом	двох	років	(має	бути	завершена	до	
30	червня	2016	р.)	[5].

Діяльність	громадських	організацій	передбачає	залу-
чення	волонтерів,	але	системна	та	змістовна	робота	не	мо-
же	вестися	без	постійного	штату	працівників.	Переважна	
більшість	із	опитаних	НУО	в	офіційному	анкетуванні	за-
явила,	що	у	них	на	ставці	–	одна-дві	людини	або	взагалі	
немає	жодної.	Тому	більшість	людей	працюють	на	гро-
мадських	засадах.	Утім,	у	приватних	розмовах	опитувані	
представники	організацій	стверджують,	що	їхні	працівни-
ки	отримують	зарплатню	неофіційно.	Це	є	свідченням	фі-
нансової	слабкості	багатьох	НУО,	які	не	мають	змоги	чи	
не	бажають	прозоро	розпоряджатися	коштами	та	витра-
чатися	на	сплату	податків.	Такі	дані	свідчать	про	існуван-
ня	не	лише	системних	проблем,	що	стосуються	прозорості	
фінансування,	а	й	труднощів	для	кадрів,	які	не	отримують	
офіційного	стажу.	Переважна	більшість	організацій	не	має	
в	своєму	штаті	бухгалтера,	а	підготовкою	фінансової	доку-
ментації	здебільшого	займається	бухгалтер,	залучений	за	
договором	чи	на	неофіційних	засадах.	У	багатьох	НУО	не-
має	відкритого	конкурсу	вакансій,	а	пошук	персоналу	(зо-
крема	й	волонтерів)	ведеться	переважно	через	знайомих.	
Як	наслідок,	їхній	фаховий	рівень	не	завжди	відповідає	
вимогам.

Якщо	поглянути	на	показник	участі	громадян	у	НУО,	
то	він	не	є	значним.	Більшість	організацій	стверджує,	що	
в	них	налічується	до	10	волонтерів.	Низька	участь	волон-
терів	у	діяльності	громадських	організацій	засвідчує,	що	
НУО	часто	виникають	не	як	відповідь	на	суспільний	інтер-
ес,	що	сприяло	б	залученню	більшої	кількості	членів,	а,	
навпаки,	формуються	згори	під	проект	чи	навіть	конкрет-
ний	грант.

Як	свідчать	результати	опитування,	НУО	дедалі	більше	
використовують	телебачення	й	соціальні	мережі	для	ви-
світлення	своєї	діяльності.	Багато	НУО	транслюють	свої	за-
ходи	на	YouTube	та	Facebook,	проводять	інтерактивні	об-
говорення.	Новим	напрямом	фінансування	НУО	2013	року	
стало	залучення	ними	значних	коштів	від	громадян	через	

соціальну	мережу	Facebook,	краудфандингові	платфор-
ми,	такі,	як	Українська	біржа	благодійності,	Спільнокошт,	
скриньки	для	пожертвувань	та	кампанії	через	SMS.	Пря-
мим	свідченням	цього	є	розвиток	Української	біржі	бла-
годійності	та	віртуальної	ініціативи	«Таблеточки»,	яка,	за	
інформацією	Українського	форуму	благодійників,	у	2013	
році	зібрала	понад	два	мільйони	гривень	[3].

Дослідження	засвідчило	високий	фаховий	рівень	во-
лодіння	 іноземними	 мовами	 та	 інформаційно-комуні-
каційними	технологіями.	В	більшості	організацій	усі	або	
майже	всі	співробітники	володіють	англійською.	До	того	ж	
в	організаціях	є	люди,	які,	окрім	англійської,	володіють	ін-
шими	європейськими	мовами:	французькою,	німецькою,	
італійською,	іспанською,	польською	тощо.

Про	 відкриті	 гранти	 НУО	 здебільшого	 дізнають-
ся	 з	 інтернет-сторінок	 інших	 неурядових	 організа-
цій	 та	 рекомендацій	 одержувачів	 грантів.	 Найпопу-
лярнішими	 порталами,	 на	 яких	 можна	 почерпнути	 ін-
формацію	 про	 відкриті	 гранти,	 є	 Ресурсний	 центр	 Гурт		
(http://www.gurt.org.ua),	 Міжнародний	 центр	 «Від-
родження»	 (http://www.irf.ua),	 Громадський	 простір	
(http://civicua.org),	 Посольство	 США	 (http://ukrainian.
ukraine.usembassy.gov).	Серед	найпопулярніших	організа-
цій,	що	роз’яснюють	те,	як	отримати	гранти,	–	ГО	«Опора».

На	запитання,	чи	ускладнює	вашу	діяльність	держава,	
переважна	більшість	всеукраїнських	НУО	відповіла,	що	
нині	не	ускладнює.	При	цьому	нічим	і	не	допомагає.	Вод-
ночас	регіональні	НУО	стверджують,	що	отримують	допо-
могу	від	місцевої	влади.	На	основі	цих	відповідей	можна	
припустити,	що	держава	мало	приділяє	уваги	питанням	
розвитку	 інституцій	 громадянського	 суспільства,	 а	 під-
тримка,	яку	отримують	регіональні	НУО,	найпевніше,	є	на-
слідком	особистих	знайомств.

Щодо	питання,	які	зміни	слід	внести	до	законодавства	
України,	щоб	спростити	діяльність	НУО,	переважна	біль-
шість	опитаних	вказує	на	необхідність:	зміни	податкового	
законодавства	на	сприятливіше	для	благодійників;	вдо-
сконалення	законодавчих	норм	щодо	роботи	з	благодій-
ними	скриньками,	а	також	стосовно	ведення	господар-
ської	діяльності	НУО;	запровадження	відсоткової	філан-
тропії;	впорядкування	волонтерської	роботи.	

Висновки
Підтримка	 міжнародними	 організаціями	 інститу-

тів	 громадянського	суспільства	в	Україні	дає	змогу,	по-
перше,	в	умовах	економічної	кризи	звільняти	державу	від	
реалізації	 надмірно	 обтяжливих	 для	 неї	 соціальних	 за-
вдань;	по-друге,	підвищити	якість	політичних	і	публічно-
правових	рішень	завдяки	повнішому	врахуванню	потреб	
населення,	альтернатив	і	можливих	наслідків	рішень;	по-
третє,	забезпечити	перетворення	громадського	сектору	на	
альтернативу	та	конкурента	владного	сектору	в	соціальній	
і	політичній	сферах.

Основним	 бар’єром,	 що	 заважає	 НУО	 налагоджу-
вати	 тривале	 партнерство	 з	 міжнародними	 донора-
ми,	 є	 неможливість	 визначити	 довготривалі	 пріоритети		
співпраці,	правильно	подати	заявки	на	отримання	грантів	
тощо.

Згідно	з	результатами	проведеного	дослідження	акту-
альними	є	такі	рекомендації.

Органам	державної	влади:
—	розглянути	зменшення	податкового	навантаження	

на	офіційно	працевлаштованих	працівників;
—	сприяти	розвитку	соціального	підприємництва;
—	запровадити	на	рівні	середньої	та	вищої	школи	на-

вчальні	курси	«Основи	громадянського	суспільства»;
—	розширити	сферу	застосування	конкурсних	проце-

дур	фінансової	підтримки	інститутів	громадянського	сус-
пільства	за	рахунок	бюджетних	коштів;

—	створити	Національний	фонд	розвитку	громадян-
ського	суспільства,	зокрема	для	надання	фінансової	під-
тримки	інститутам	громадянського	суспільства;

—	визнати	потребу	в	діяльності	НУО	як	ефективному	
засобі	розширення	потенціалу	здійснення	державної	по-
літики.
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Додаток	1
Методикадослідження

Під	час	дослідження	було	прове-
дено	 інтерв’ю	 з	 представниками	 14	
НУО	з	різних	регіонів	України.	Орга-
нізації	обиралися	випадково	з-поміж	
найактивніших	 	 в	 інформаційному	
полі	НУО,	які	використовують	у	своїй	
роботі	грантову	підтримку.

Додаток	2
Списокреспондентів/учасни-

ківдослідження

1.	 Євгеній	 Білоножко,	 Медіа-
фундація«Україна–Польща»,	м.	Київ.

2.	 Олена	 Прокопчук,	 Благодійна	
організація	«Українське	Фулбрайтів-
ське	коло»,	м.	Київ.

3.	Тетяна	 Бойко,	 ГО	«Міжнарод-
ний	 інститут	 гуманітарних	 техноло-
гій»,	м.	Чернігів.

4.	 Марія	 Адамчук,	 БФ	 «СТО-
ПРАК»,	м.	Луцьк.

5.	 Тетяна	 Сидорук,	 ВОГО	 «Фонд	
місцевого	розвитку»,	м.	Луцьк.

6.	 Наталя	 Ділай,	 Громад-
с ь к а 	 о р г а н і з а ц і я 	 « Б о р е ц ь » ,		
м.	Львів.

7.	 Катерина	 Соболєва-Зоркіна,	
Всеукраїнська	благодійна	організація	
«Асоціація	 благодійників	 України»,		
м.	Київ.

8.	 Сергій	 Дунець,	 ГО	 «Єв-
р о п е й с ь к а 	 с п і в п р а ц я » ,		
м.	Київ.

9.	 Лілія	 Дмитренко,	 ГО	 «Центр	
розвитку	 дитини	 і	 сім’ї	 «РОДІС»,	 м.	
Комсомольськ.

10.	 Ярослава	 Осміловська,	 ГО	
«Наш	дім	–	Сокальщина»,	м.	Львів.

11.	Ольга	Шустік,	ГО	«Місто	мого	
серця»,	м.	Рівне.

12.	 Марія	 Мацук,	 Тернопільська	
обласна	 асоціація	 жінок,	 м.	 Терно-
піль.

13.	Олена	Курганова,	ГО	 «Світло	
любові»,	м.	Вінниця.

14.	 Юлія	 Грига,	 ГО	 «Філософія	
серця»,	м.	Вінниця.

Інституціям	громадянського	суспільства:
—	довести	свою	професійність:	розробляти	аналітичні	

матеріали	такого	рівня	й	надавати	такі	послуги,	які	відпо-
відали	б	критеріям	грантодавців;

—	розглянути	можливості	отримання	доходів	від	осно-
вної	та	неосновної	діяльності;

—	розширювати	цільові	аудиторії	для	НУО;
—	намагатися	залучати	до	роботи	висококваліфікова-

них	фахівців;
—	 забезпечити	 публічне	 декларування	 діяльності	 та	

прозорість	фінансових	процесів	НУО.

Назва	вашої	організації	

Ваше	ім’я,	посада

Ваші	контакти	(тел.,	e-mail)

Інформаціяпроорганізацію
1.	Скільки	у	вашій	організації	співробітників,	які	працюють	на	повну	ставку	і	на	неповну	ставку?

2.	Яка	у	ваших	співробітників	освіта?

3.	Скільки	у	вашій	організації	позаштатних	співробітників	працевлаштовано	на	основі	тимчасових	контрактів?

4.	Скільки	у	вашій	організації	співробітників	(прихильників)	працює	на	громадських	засадах	без	заробітної	платні?

5.	Скільки	ваших	співробітників	знає	англійську	мову	настільки	добре,	щоб	використовувати	її	у	професійних	цілях?	

6.	Скільки	ваших	співробітників	досить	добре	володіє	іншими	іноземними	мовами	(наприклад,	французькою,	

німецькою,	іншими	мовами),	щоб	працювати	з	грантодавцями	з	інших	держав?

7.	Хто	у	вашій	організації	займається	підготовкою	фінансової	документації?

Співпрацязгрантодавцями
8.	Звідки	ви	дізнаєтеся	про	відкриті	гранти?

9.	Скільки	проектів	на	отримання	грантової	підтримки	від	нижче	перелічених	грантодавців	ваша	організація	по-

давала	за	останні	2	роки?	Якщо	ви	отримували	допомогу	від	таких	грантодавців,	оцініть,	будь	ласка,	різні	аспекти	

фінансування,	що	вони	його	надають,	за	шкалою	від	1	(дуже	погано)	до	5	(відмінно)

Грантодавці Кількість	пода-
них	проектів

Інформація		
про	можливості	

отримання		
грантів

Легкість		
процедури		

подання	проектів

Відповідність		
пріоритетам		

вашої	організації

Вимоги	до		
запровадження	

проекту

Світовий	банк	

Рада	Європи

Європейська		
комісія

МФ		
«Відродження»

UCAN

Фонд	сприяння	
демократії

USAID

Інші	організації.	
Які	саме?

Додаток	3	
Анкета
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РозглядаютьсяосновнітенденціїтадосвіддіяльностіміжнароднихорганізаційвУкраїні.Основнуувагу
приділеноціляміпроектамміжнароднихорганізацій,членомякихєУкраїна.УчастьУкраїни
вміжнароднихміжурядовихорганізаціяхтадіяльністьвУкраїнітакихорганізаційякООНтаїї
спеціалізованіустанови,РадаЄвропи,ОБСЄдосліджуютьсяякчинникиобопільноговпливу,щосприяють
адаптаціїполітичноїсистемиУкраїнидосучаснихдемократичнихстандартівправісвободлюдини.
Проаналізованозмістіспецифікунайбільшихпроектів,щоздійснюютьсяміжнароднимиорганізаціями
вУкраїні.Зазначено,щоголовнамотиваціяпроектівООНвУкраїністосуєтьсясприяннясталомурозвитку
іналагодженняспівпраціміжорганамидержавноївладитаструктурамигромадянськогосуспільства.
ПроектиРадиЄвропи,окрімадаптаціїзаконодавстватавпровадженняантикорупційнихстандартів,
значнуувагуприділяютьвстановленнюверховенстваправа,втіленнюдемократичнихстандартівурізних
сферахжиттясуспільства,реформуваннюсудовоївладитапоширеннюекологічнихпідходівуполітиці
органівдержавноївлади.РозглядаєтьсярольОБСЄвпроцесіврегулюванняконфліктунаДонбасі.
Ключовіслова:міжнароднаорганізація,міжнароднаспільнота,ПРООН,РадаЄвропи,ОБСЄ,ЄС,НАТО,
СпеціальнамоніторинговамісіяОБСЄвУкраїні.

Діяльність	міжнародних	
організацій	в	Україні:		
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та	орієнтири
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CouncilofEurope(exceptadaptationoftheUkrainianlegislationtotheEuropeanstandardsandimplementation
oftheanti-corruptionprinciples)considerablyfocusonestablishmentoftheruleoflaw,embodimentof

РассматриваютсяосновныетенденциииопытдеятельностимеждународныхорганизацийвУкраине.
Основноевниманиеуделеноцелямипроектаммеждународныхорганизаций,членомкоторыхявляется
Украина.УчастиеУкраинывмеждународныхмежправительственныхорганизацияхидеятельность
вУкраинетакихорганизацийкакООНиееспециализированныеучреждения,СоветЕвропы,ОБСЕ
исследуютсякакфакторыобоюдноговлияния,способствующиеадаптацииполитическойсистемы
Украиныксовременнымдемократическимстандартамправисвободчеловека.
Данаоценкасодержанияиспецификинаиболеекрупныхпроектов,осуществляемыхмеждународными
организациямивУкраине.Отмечено,чтоглавноймотивациейпроектовООНвУкраинеявляется
содействиеустойчивомуразвитиюисотрудничествумеждуорганамигосударственнойвласти
иструктурамигражданскогообщества.ПроектыСоветаЕвропы,кромеадаптациизаконодательства
ивнедренияантикоррупционныхстандартов,значительноевниманиеуделяютустановлению
верховенстваправа,воплощениюдемократическихстандартоввразличныхсферахжизниобщества,
реформированиюсудебнойвластиираспространениюэкологическихподходоввполитикеорганов
государственнойвласти.РассматриваетсярольОБСЕвпроцессеурегулированияконфликтанаДонбассе.
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Діяльність	багатьох	міжнародних	організацій,	насам-
перед	політичного,	безпекового	та	гуманітарного	спряму-
вання,	позначена	феноменом	«обопільного	впливу»,	який	
сприяє	втіленню	елементів	гомогенності	в	політичній,	со-
ціальній	та	гуманітарній	сферах.	Окремі	дослідники	тлу-
мачать	ці	процеси	як	ознаку	становлення	«міжнародного	
суспільства»,	яке	більш	споріднене	та	консолідоване	по-
рівняно	з	глобальним	співтовариством	держав,	котрі	ма-
ють	відмінні	політичні,	правові,	цивілізаційні	й	ідеологічні	
засади.	

Порівнюючи	можливості	та	ефективність	міжурядових	
та	неурядових	міжнародних	організацій,	доцільно	заува-
жити,	що	міжурядові	структури	мають	більші	фінансові	та	
організаційні	можливості,	однак	спектр	засобів	впливу,	за-
стосовуваних	міжнародними	неурядовими	організаціями,	
зазвичай	значно	гнучкіший	та	динамічніший.	Учасники	та-
ких	структур	загалом	не	мають	узгод	жувати	свої	заходи	з	
урядовими	відомствами	та	шукати	консенсус	між	підхода-
ми	різних	національних	урядів,	як	це	передбачено	проце-
дурними	нормами	ОБСЄ,	НАТО,	ЄС	та	інших	міждержав-
них	інституцій.	

Серед	багатьох	багатосторонніх	універсальних,	регі-
ональних	 та	 галузевих	 міжнародних	 форумів	 за	 участю	
держави	доцільно	відзначити	кілька	організацій,	які	про-
вадять	значну	роботу	безпосередньо	в	Україні.	Специфі-
ка	статутних	завдань	їхніх	органів	та	керованих	ними	про-
грам	передбачає	істотний	цілеспрямований	вплив	на	соці-
альні	та	політичні	процеси	в	суспільствах	країн-учасниць.	
Це	насамперед	ООН	та	її	спеціалізовані	установи,	а	також	
ОБСЄ,	Рада	Європи.	Власні	програми	та	проекти	в	Україні	
здійснюють	представництво	ЄС,	низка	міжнародних	еко-
номічних	організацій,	що	є	асоційованими	організаціями	
ООН	(учасники	Групи	Світового	банку	та	місія	МВФ),	а	та-
кож	недержавні	міжнародні	фонди	та	іноземні	урядові	й	
неурядові	організації.	

УчастьУкраїнивміжнароднихорганізаціях
якфеноменобопільноговпливу

Україна	 має	 статус	 засновниці	 ООН	 та	 досвід	 без-
перервного	 членства	 впродовж	 69	 років,	 бере	 участь	 у	
більшості	 універсальних	 міжнародних	 договорів,	 депо-
зитарієм	 яких	 виступає	 Генеральний	 секретар	 ООН,	 та	
низці	 керівних	 органів	 і	 спеціалізованих	 установ	 систе-
ми	ООН.	З	липня	1992	року	українські	військові	підрозді-
ли	 були	 задіяні	 у	 багатьох	 операціях	 ООН	 з	 підтриман-
ня	миру.	Органи	державної	влади	регулярно	подають	на	
розгляд	 відповідних	 органів	 ООН	 національні	 доповіді	
щодо	виконання	зобов’язань	згідно	з	договорами	у	сфе-
рі	захисту	прав	людини.	Двічі	(в	травні	2008	р.	та	жовтні		
2012	р.)		Україна	проходила	Універсальний	періодичний	
огляд	ситуації	з	прав	людини	[8].	

Взаємодія	 України	 зі	 спеціалізованими	 установа-
ми	 ООН	 поширюється	 на	 всі	 питання	 «глобального	 по-
рядку	денного»,	перелічені	в	Декларації	тисячоліття	ООН	
(2000).	 До	 них	 належать	 боротьба	 з	 бідністю,	 охорона	
довкілля,	 вдосконалення	 системи	 охорони	 здоров’я	 то-
що	[1].	Провідна	роль	у	взаємодії	органів	ООН	з	урядо-
вими	структурами	та	громадськими	організаціями	Укра-
їни	належить	Представництву	ООН	у	Києві,	яке	забезпе-
чує	реалізацію	проектів	Програми	розвитку	ООН	в	Україні	
(ПРООН).	Реалізація	проектів	ООН	в	Україні	передбачає	
активну	 спів	працю	 з	 урядовими	 відомствами	 та	 недер-
жавними	громадськими	об’єднаннями.	Змістовна	складо-
ва	цієї	взаємодії	тісно	пов’язана	з	виконанням	Цілей	роз-
витку	тисячоліття	(ЦРТ)	та	сприянням	досягненню	пріори-
тетів,	визначених	українським	урядом.	Стосовно	України	
глобальні	ЦРТ	були	затверджені	в	адаптованому	вигляді,	
враховуючи	особливості	розвитку	країни.	Визначені	на	пе-
ріод	до	2015	року	зобов’язання	України	стосувалися	6	орі-
єнтирів	та	13	конкретних	завдань.	До	загальних	орієнтирів	

України	належать	такі:	подолання	бідності,	забезпечення	
доступу	до	якісної	освіти	впродовж	життя,	сталий	розвиток	
довкілля,	поліпшення	здоров’я	матерів	та	зменшення	дитя-
чої	смертності,	подолання	поширення	ВІЛ/СНІДу	та	тубер-
кульозу,	забезпечення	гендерної	рівності	[6].

Враховуючи	зосередження	 інтересів	України	в	євро-
пейському	 регіоні,	 значну	 роль	 у	 реалізації	 зовнішньої	
політики	держави	відіграє	її	участь	у	низці	регіональних	
організацій	та	багатосторонніх	об’єднань,	уключаючи	Ра-
ду	Європи,	ОБСЄ,	Організацію	за	демократію	та	розвиток	
–	ГУАМ,	Організацію	Чорноморського	економічного	спів-
робітництва	 (ОЧЕС),	 Центральноєвропейську	 ініціативу	
(ЦЄІ),	Енергетичне	співтовариство.

Під	 час	 головування	 України	 в	 Комітеті	 міністрів	 РЄ	
(2010–2011	рр.)	було	визначено	низку	пріоритетів,	які	сто-
сувалися	зміцнення	демократії,	забезпечення	верховен-
ства	права	та	захисту	прав	людини.	Основну	увагу	приді-
лено	таким	аспектам,	як	захист	прав	дітей,	права	люди-
ни	та	верховенство	права,	зміцнення	місцевої	демократії,	
розвиток	транскордонного	співробітництва	[7].	

Істотним	адаптаційним	інструментом	є	узгодження	на-
ціонального	 законодавства	 з	 нормами	 та	 стандартами	
Ради	Європи	 і	Європейського	Союзу.	З	2005	року	осно-
вні	напрями	співробітництва	України	та	РЄ	визначають-
ся	чотирирічними	«планами	дій»	РЄ	для	України.	Ці	до-
кументи	 покликані	 надавати	 Україні	 допомогу	 в	 про-
цесі	 виконання	 її	 статутних	 і	 специфічних	 зобов’язань,	
закріпленні	 успіхів,	 досягнутих	 після	 вступу	 до	 РЄ		
(1995	р.),	та	вирішенні	нових	завдань,	пов’язаних	з	реалі-
зацією	внутрішніх	реформ	у	ключових	галузях	компетенції	
Ради	Європи.	Останній	«План	дій	РЄ	для	України	на	2011–	
2014	 рр.»,	 ухвалений	 Комітетом	 міністрів	 РЄ	 6	 липня		
2011	року,	передбачає	надання	допомоги	в	адаптації	укра-
їнського	законодавства	до	європейських	стандартів	щодо	
прав	людини,	верховенства	права	і	демократії.	

Важливу	роль	у	реалізації	цілей	та	завдань	зовнішньої	
політики	відіграє	участь	держави	в	Організації	з	безпеки	і	
співробітництва	в	Європі	(ОБСЄ),	до	якої	Україна	приєдна-
лася	30	січня	1992	року.	Головні	напрями	співпраці	Украї-
ни	з	ОБСЄ	стосуються	зміцнення	превентивної	ролі	ОБСЄ,	
пом’якшення	міжнародної	напруженості,	сприяння	врегу-
люванню	«заморожених»	конфліктів.	Загострення	кризи	в	
східних	регіонах	України	на	початку	2014	року	зумовило	іс-
тотну	корекцію	завдань	участі	України	в	ОБСЄ.	Українська	
дипломатія	наголошує	на	активному	залученні	керівних	
органів	організації	та	її	офіційних	спостерігачів	до	захо-
дів	протидії	зовнішньому	втручанню	та	сприянні	виконан-
ню	рішень	щодо	деескалації	конфлікту,	ухвалених	під	час	
міжнародних	переговорів	у	женевському	(США,	ЄС,	Укра-
їна,	Росія),	нормандському	та	берлінському	(Україна,	Ро-
сія,	Німеччина,	Франція)	форматах.

Головування	України	в	ОБСЄ,	ОЧЕС	(2013	р.)	та	числен-
ні	ініціативи,	спрямовані	на	врахування	інтересів	безпеки	
позаблокових	країн,	які	не	входять	до	союзних	структур	
колективної	оборони,	не	вберегли	Україну	від	зовнішньої	
агресії,	анексії	частини	її	території	та	локального	збройно-
го	конфлікту	на	власній	території.	Відтак,	з	березня	2014-го	
головними	завданнями	органів	державної	влади	у	сфері	
зовнішньої	політики	стали	мінімізація	масштабів	зовніш-
нього	втручання,	сприяння	мирному	розв’язанню	конфлік-
ту	на	Донбасі,	одержання	політичної,	економічної	та	воєн-
ної	допомоги	від	зовнішніх	партнерів	і	учасників	загально-
європейського	багатостороннього	співробітництва.	

Проектитаініціативисоціально-гуманітарного
спрямування

Прагнення	 сприяти	 розв’язанню	 нагальних	 проблем	
суспільного	розвитку	знаходить	відображення	в	числен-
них	програмах	і	проектах,	ініційованих	ПРООН,	ОБСЄ,	Ра-
дою	Європи	та	низкою	неурядових	організацій.	

democraticnormsinvariousspheresofsociallife,reformationofjudicialauthorities,andintroductionof
environmentalapproachesintotheofficialpoliciesofthestateauthorities.TheroleoftheOSCEwhilesettling
theconflictintheDonbasregionisstudied.
Keywords:internationalorganization,internationalcommunity,UNDP,CouncilofEurope,OSCE,EU,NATO,OSCE
SpecialMonitoringMissiontoUkraine.
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У	 суспільно	 значущій	 сфері	 проекти	 ООН	 були	
пов’язані	з	модернізацією	державно-управлінської	інфра-
структури,	побудовою	демократичного	суспільства,	поши-
ренням	нового	підходу	до	охорони	природи	та	управління	
людськими	ресурсами,	розвитком	нових	інформаційно-
комунікаційних	 технологій.	 Проекти	 організацій	 систе-
ми	ООН	в	Україні	адаптували	до	розв’язання	економіч-
них,	соціальних	та	політичних	проблем.	«Рамкова	програ-
ма	партнерства	Уряду	України	–	ООН	на	2012–2016	роки»	
окреслює	головні	пріоритети	взаємодії,	акцентуючи	увагу	
на	сприянні	сталому	економічному	зростанню	і	подолан-
ню	бідності;	соціальному	розвитку;	належному	врядуван-
ні	та	управлінні;	довкіллі	та	змінах	клімату.	Нові	елементи	
чинної	програми	–	визнання	за	Україною	провідної	ролі	
у	встановленні	пріоритетів	та	цілей	очікуваної	допомоги	з	
боку	ООН,	а	також	спільної	відповідальності	за	результати	
співпраці.

Уникаючи	політизації	своїх	проектів,	ПРООН	концен-
трує	увагу	на	втіленні	принципів	верховенства	права,	га-
рантуванні	декларованих	у	законодавстві	прав	людини,	
підвищенні	 прозорості	 та	відповідальності	 на	всіх	 рів-
нях	урядування	й	залученні	громадян	до	процесів	роз-
роблення	політики	та	прийняття	рішень.	Результат	одно-
го	з	проектів	ПРООН	–	створення	Координаційної	ради	
з	питань	розвитку	громадянського	суспільства	при	Пре-
зидентові	України	(Указ	Президента	України	№	32/2012	
від	25	січня	2012	року),	ухвалення	Стратегії		державної	
політики	сприяння	розвитку	громадянського	суспільства	
та	 Плану	 першочергових	 заходів	 з	 реалізації	 Стратегії	
(затверджені	 Указом	 Президента	 України	 №	 212/2012	
від	24	березня	2012	року).	ПРООН	ініціювала	створен-
ня	коаліцій	громадських	організацій	довкола	важливих	
проблем,	зокрема	з	підготовки	глобальної	Конферен-
ції	ООН	зі	сталого	розвитку	«Ріо+20»	(2012)	та	другого	
циклу	Універсального	періодичного	огляду	з	прав	лю-
дини.	За	підтримки	ПРООН	коаліція	організацій	грома-
дянського	суспільства	 ініціювала	прийняття	нового	за-
кону	«Про	об’єднання	громадян»	(2012),	який	спростив	
реєстрацію	та	функціонування	громадських	об’єднань.	
За	сприяння	ПРООН	поширено	ініціативу	«Партнерство	
«Відкритий	 уряд»,	 у	 контексті	 якої	 представники	 уря-
ду	та	громадянського	суспільства	підготувати	спільний	
проект	 національного	 плану	 дій.	 Експертам	 аналітич-
них	центрів	громадських	організацій	надано	підтримку	
в	розробленні	методології	громадської	антикорупційної	
експертизи.	

Серед	 нових	 проектів	 ПРООН	 у	 сфері	 суспіль-
них	 трансформацій	 слід	 відзначити	 масштабний	 про-
ект	«Демократизація,	права	людини	і	розвиток	грома-
дянського	суспільства	в	Україні»	з	терміном	реалізації	
упродовж	2013–2016	років.	Метою	цього	проекту,	кот-
рий	фінансує	МЗС	Данії,	є	посилення	спроможності	ін-
ститутів	 громадянського	 суспільства,	 які	 системно	 та	
ефективно	 поширюють	 демократичні	 цінності	 та	 за-
хищають	 права	 людини,	 сприяння	 діалогу	 між	 неуря-
довими	 громадськими	 організаціями	 та	 державни-
ми	структурами	різних	рівнів.	При	розробленні	проек-
ту	враховано	досвід	попередньої	«Програми	розвитку	
громадянського	суспільства»,	яку	впроваджували	про-
тягом	 2009–2012	 років.	 Серед	 позитивних	 зрушень	
упорядники	проекту	відзначають	проведення	реформ,	
ініційованих	 Уповноваженим	 Верховної	 Ради	 з	 прав	
людини	з	2012	року,	прийняття	важливих	базових	за-
конів	(«Про	доступ	до	публічної	інформації»,	«Про	за-
сади	запобігання	і	протидії	корупції»,	«Про	громадські	
об’єднання»)	 та	 деяких	 державних	 актів	 («Стратегія	
державної	політики	сприяння	розвитку	громадянського	
суспільства»).	Під	час	виконання	проекту	акцент	зміще-
но	в	бік	практичного	впровадження	положень,	що	міс-
тяться	в	перелічених	документах.	Особ	лива	увага	при-
діляється	 імплементації	 їхніх	 нормативів	 у	 діяльності	
державних	установ	та	налагодженню	спів	праці	з	усіма	
зацікавленими	 партнерами.	 ПРООН	 забезпечує	 під-
тримку	мережі	громадських	організацій	з	моніторингу	
виконання	закону	«Про	громадські	об’єднання»	та	за-
початкувала	 дві	 обласні	 програми	 щодо	 розвитку	 де-

мократичного	суспільства.	За	сприяння	ПРООН	почала	
роботу	перша	лабораторія	з	розроблення	інструментів	
електрон	ного	урядування.	Надається	поточна	консуль-
тативна	та	технічна	допомога	секретаріату	Уповноваже-
ного	Верховної	Ради	з	прав	людини.	Методологію	про-
ведення	 антикорупційної	 експертизи,	 запропоновану	
ПРООН,	узяв	до	уваги	Комітет	Верховної	Ради	з	питань	
боротьби	з	організованою	злочинністю	та	корупцією.	

Проект	ПРООН	«Поширення	кращих	практик	недер-
жавного	моніторингу	надання	адміністративних	послуг»	
(2013–2015	рр.)	спрямований	на	вдосконалення	надання	
послуг	 органами	 місцевого	 самоврядування	 за	 рахунок	
посилення	громадського	контролю	та	створення	ефектив-
ного	зворотного	зв’язку	з	організаціями	громадянського	
суспільства.

У	поточній	діяльності	ПРООН	істотна	увага	приділяєть-
ся	поширенню	обізнаності	громадян	щодо	їх	політичних	і	
майнових	прав	та	поліпшенню	надання	правової	допомо-
ги,	яка	має	сприяти	полегшенню	умов	життя	людей.	Уря-
ду	було	передано	рекомендації	з	приводу	вдосконалення	
земельного	та	майнового	законодавства,	розроблені	екс-
пертами	ПРООН	у	тісній	співпраці	з	організаціями	грома-
дянського	суспільства,	включаючи	скасування	надмірних	
адміністративних	зборів	за	видачу	різних	реєстраційних	
документів.	ПРООН	сприяла	організації	навчання	співро-
бітників	742	державних	центрів	правової	допомоги,	пред-
ставників	55	неурядових	організацій	–	надавачів	право-
вої	допомоги	й	4	«юридичних	клінік»	з	питань	земельно-
го	і	майнового	права	та	його	застосування	на	практиці.	В	
партнерстві	з	ОГС,	Інститутом	відкритого	суспільства	і	Між-
народним	фондом	«Відрод	ження»	ПРООН	підготувала	по-
сібник	з	кращих	практик	для	передових	організацій,	котрі	
надають	правову	допомогу.	Тематичні	заходи,	організова-
ні	за	підтримки	ПРООН	,	стосуються	конкретних	проблем	
суспільного	життя	–	інноваційного	розвитку,	створення	та	
підтримки	 інноваційних	 лабораторій,	 встановлення	 со-
ціальних	комунікацій	учених	з	практиками,	студентами,	
представниками	 бізнесу,	 сприяння	 дитячій	 та	 юнацькій	
творчості.	

Враховуючи	 соціально-економічні	 та	 демографічні	
наслідки	конфлікту	на	Сході	України	впродовж	2014	ро-
ку,	 керівництво	 проекту	 ПРООН	 «Підтримка	 реформи	
соціального	сектору	в	Україні»	спільно	з	Міністерством	
соціальної	політики	та	Українським	науково-дослідним	
інститутом	соціальної	 і	судової	психіатрії	МОЗ	України	
організували	низку	цільових	семінарів	та	тренінгів	для	
спеціалістів	 центрів	 соціальних	 служб	 для	 сім’ї,	 дітей	 і	
молоді	та	соціально-психологічної	допомоги	сім’ям.	До	
традиційної	тематики	семінарів	та	тренінгів	додано	пи-
тання	соціальної	та	психологічної	роботи	з	внутрішньо	
переміщеними	особами	та	вимушеними	переселенцями	
(докладніше	див.:	[5]).

Як	і	проекти	під	патронатом	ПРООН,	проекти	ОБСЄ	в	
Україні	мають	багатоцільовий	і	різноплановий	характер.	
Упродовж	 останніх	 років	 офіс	 ОБСЄ	 організував	 низку	
проектів	у	галузі	правової	реформи,	освіти	в	сфері	прав	
людини,	боротьби	з	 організованою	злочинністю,	 теро-
ризмом	та	торгівлею	людьми,	реформування	збройних	
сил,	захисту	довкілля	тощо.	Офіс	сприяє	вдосконаленню	
рівня	юридичної	освіти	з	метою	поліпшення	обізнанос-
ті	українців	про	права	людини.	Задля	забезпечення	про-
зорості	 та	конкурентності	виборчих	процесів	офіс	спів-
працює	з	Центральною	виборчою	комісією.	Проекти	у	цій	
сфері	мають	вдосконалити	систему	навчання	членів	ви-
борчих	комісій.	

Важливі	аспекти	в	галузі	забезпечення	громадянських	
прав	покладено	в	основу	проекту	«Гарантування	дотри-
мання	прав	людини	при	здійсненні	правосуддя»,	започат-
кованого	офісом	ОБСЄ	спільно	з	урядом	Канади	у	вересні	
2014	року.	Мета	проекту,	який	виконується	на	запит	Верхо-
вного	Суду	України,	Вищого	адміністративного	суду	Укра-
їни	та	Національної	школи	суддів	України,	полягає	в	удо-
сконаленні	системи	судового	захисту.	В	межах	проекту	по-
над	3	тисячі	українських	суддів	мають	пройти	навчання	із	
застосування	положень	Європейської	конвенції	та	практи-
ки	Європейського	Суду	з	прав	людини.	
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Проблемибезпекивдіяльностіміжнародних
організацій

Після	зміни	влади	в	лютому	2014-го	та	анексії	Криму	іс-
тотно	зросла	роль	ОБСЄ	щодо	послаблення	напруженості	
у	відносинах	між	Україною	та	Росією	і	сприяння	мирному	
врегулюванню	конфлікту	на	Сході	України.	У	зв’язку	з	про-
веденням	у	Криму	не	узгодженого	з	українською	владою	
референдуму	щодо	відокремлення	від	України,	16	березня	
уряд	звернувся	до	ОБСЄ	з	проханням	терміново	надісла-
ти	до	України	моніторингову	місію	для	відстеження	фактів	
агресії	та	незаконного	зовнішнього	втручання.	

21	березня	2014	року	Постійна	Рада	ОБСЄ	на	підставі	
запиту	українського	уряду	ухвалила	рішення	про	створен-
ня	Спеціальної	моніторингової	місії	(СММ)	в	Україні,	ман-
дат	якої	поширюється	на	всю	територію	держави	для	вза-
ємодії	місії	з	органами	влади	всіх	рівнів,	представниками	
громадянського	суспільства,	етнічними	та	релігійними	гру-
пами,	місцевими	громадами	з	метою	підтримання	діалогу	
та	зменшення	напруження	в	країні.	

На	 початку	 травня	 2014	 року	 голова	 ОБСЄ	 Д.	 Бурк-
хальтер	 (Швейцарія)	 на	 прохання	 Президента	 України	
П.	Порошенка	призначив	швейцарського	дипломата,	по-
сла	 Г.	 Тальявіні	 з	 повноваженнями	 представляти	 керів-
ні	органи	ОБСЄ	в	Тристоронній	контактній	групі,	створе-
ній	 за	 участю	 ОБСЄ,	 України	 та	 РФ.	 З	 червня	 2014	 року	
Контактна	група	провела	кілька	зустрічей,	за	підсумками	
яких	 було	 істотно	 полегшено	 доступ	 спостерігачів	 ОБСЄ	
до	 зони	 конфлікту	 на	 Донбасі.	 На	 засіданні	 Тристорон-
ньої	 контактної	 групи	 в	 Мінську	 (5	 вересня)	 підписано	
протокол	про	припинення	вогню	–	перший	узгоджений	
документ,	який	передбачав	початок	політичного	проце-
су	з	розв’язання	кризи.	Результатом	наступного	засідан-
ня	 Контактної	 групи	 за	 участю	 лідерів	 сепаратистських	
угруповань	 Донецька	 («ДНР»)	 та	 Луганська	 («ЛНР»)		
19–20	вересня	стало	підписання	більш	конкретизовано-
го	плану	дій	з	припинення	вогню	–	Меморандуму	про	ви-
конання	положень	Протоколу	за	підсумками	консульта-
цій	 Тристоронньої	 контактної	 групи	 щодо	 кроків,	 спря-
мованих	 на	 імплементацію	 Мирного	 плану	 Президента		
України	 П.	 Порошенка	 та	 ініціатив	 Президента	 Росії		
В.	Путіна	[2].

Меморандум	 передбачав,	 що	 СММ	 візьме	 на	 се-
бе	контроль	режиму	незастосування	зброї	та	моніторинг	
українсько-російського	 кордону.	 В	 пункті	 7	 документа	
йшлося	про	заборону	польотів	бойової	авіації	та	інозем-
них	безпілотних	літальних	апаратів	(БПЛА),	за	винятком	
використовуваних	моніторинговою	місією	ОБСЄ,	уздовж	
усієї	лінії	зіткнення	шириною	не	менш	як	30	кілометрів.	У	
зоні	роз’єднання	позицій	сторін	передбачалося	розмістити	
групи	спостерігачів	ОБСЄ.	В	пункті	9	меморандуму	місти-
лася	вимога	виведення	з	території	України	«всіх	іноземних	
збройних	формувань,	військової	техніки,	а	також	бойови-
ків	і	найманців…	при	моніторингу	з	боку	ОБСЄ»	[2].

До	спостереження	на	українсько-російському	кордоні	
долучено	й	окрему	Місію	спостерігачів	ОБСЄ,	розміщену	
в	пунктах	пропуску	«Донецьк»	і	«Гуково»,	розташованих	з	
російського	боку	кордону.	Підставою	для	розміщення	ці-
єї	місії	(24	липня	2014	року)	стало	запрошення	російсько-
го	 уряду	 до	 розвитку	 положень	 Берлінської	 декларації	
міністрів	закордонних	справ	Німеччини,	Франції,	Росії	та	
України	від	2	липня	2014	року.	Втім,	ефективність	цієї	мі-
сії	має	обмежений	характер,	оскільки	її	повноваження	не	
поширюються	на	ділянку	державного	кордону,	не	конт-
рольовану	Державною	прикордонною	службою	України.

Хоча	 після	 підписання	 за	 посередництва	 ОБСЄ	 ме-
морандуму	від	 19	вересня	2014	року	й	не	відбулося	по-
вного	 припинення	 воєнних	 дій,	 це	 таки	 забезпечило	
припинення	 активних	 наступальних	 операцій	 до	 січня		
2015	 року	 та	 послабило	 загрозу	 прямого	 збройного	 зі-
ткнення	між	Росією	та	Україною.	Слід	зазначити,	що	роль	
СММ	у	деескалації	конфлікту	є	корисною,	хоча	й	обме-
женою.	 Місія	 ОБСЄ	 не	 є	 миротворчою.	 Мандат	 місії	 не	
дає	 змоги	 її	 персоналу	 безпосередньо	 забезпечувати	
роз’єднання	сил.	Представники	СММ	не	мали	можливос-
ті	контролювати	ситуацію	на	всій	довжині	кордону	в	зоні	

конфлікту.	За	таких	обставин	головну	роль	у	врегулюванні	
конфлікту	в	Донбасі	відігравали	переговори	та	різні	засо-
би	впливу	у	відносинах	між	державами	ЄС,	США	та	Росією,	
уключаючи	застосування	економічних	санкцій.	При	цьому	
восени	2014-го	уряди	Німеччини,	Франції	та	США	«мін-
ський»	формат	переговорів	за	посередництва	ОБСЄ	ви-
знали	оптимальним.	

Український	 уряд	 активізував	 співпрацю	 з		
НАТО	та	його	державами-членами.	На	саміті	в	Ньюпорті		
(4–5	вересня	2014	року)	лідери	країн	–	членів	НАТО	ді-
йшли	згоди,	що	окремі	держави	можуть	надавати	Україні	
матеріально-технічну	підтримку.	Проте	в	підсумкових	до-
кументах	саміту	містилися	формулювання	переважно	полі-
тичного	характеру,	включаючи	активізацію	співпраці	Укра-
їни	з	НАТО	в	секторі	оборони	та	безпеки	через	програми	
розвитку	 і	 нарощування	 потенціалу,	 залучення	 України	
до	ініціативи	«спільного	партнерства»	у	військовій	сфері	
та	поглиблення	політичних	зв’язків	у	межах	«особливого	
партнерства»	як	«невід’ємної	частини	євроінтеграційного	
курсу	України»	[4].	У	Спільній	заяві	Комісії	Україна–НА-
ТО	на	рівні	глав	держав	та	урядів	(4	вересня	2014	року)	ви-
словлено	підтримку	зусиль	уряду	України	щодо	реалізації	
Мирного	плану	президента	П.	Порошенка	та	дотримання	
політичного	шляху,	який	відповідає	прагненням	людей	в	
усіх	регіонах	України.	Попри	визнання	прямого	військово-
го	втручання	РФ	на	територію	України,	держави	НАТО	об-
межилися	підтвердженням	готовності	сприяти	в	досягнен-
ні	мирного	вирішення	ситуації	та	надавати	«додаткову	під-
тримку»	на	двосторонній	основі		[3].	

Загалом,	попри	гостру	міжнародно-політичну	кризу,	
спричинену	подіями	на	Сході	України,	засудження	біль-
шістю	 держав	 незаконної	 анексії	 Криму	 й	 перебування	
збройних	сил	РФ	на	території	України,	позиція	міжнарод-
них	організацій	чітко	наголошувала	на	мирному	врегулю-
ванні	конфлікту	на	Донбасі.	Можна	вказати	на	кілька	при-
чин,	які	зумовлюють	стриманість	міжнародних	організацій	
щодо	надання	Україні	необхідної	підтримки.	Вони	насам-
перед	стосуються	небажання	країн	ЄС	та	США	робити	кро-
ки,	які	загрожують	загостренням	їхніх	відносин	з	РФ	до	
рівня	військової	конфронтації.	Не	можна	не	враховувати	й	
чинники	складної	економічної	взаємозалежності,	які	роб-
лять	застосування	повномасштабних	економічних	санкцій	
відчутними	не	тільки	для	країн,	проти	яких	вони	спрямо-
вані,	а	й	для	їхніх	ініціаторів.	І,	нарешті,	наголошуючи	на	
імперативі	політико-дипломатичного	врегулювання	конф-
лікту	на	Донбасі,	західні	держави	намагалися	реалістично	
оцінювати	наявні	інструменти,	які	вони	могли	застосовува-
ти	з	метою	деескалації	конфлікту.	

Підсумковізауваженнятависновки
Серед	міжурядових	організацій	найбільш	масштабною	

та	різноплановою	є	діяльність	ООН	та	її	спеціалізованих	
установ,	Ради	Європи	та	ОБСЄ.	

Головні	 мотивації	 проектів	 ООН	 в	 Україні	 стосу-
валися	 сприяння	 сталому	 розвитку	 та	 налагодженню		
співпраці	 між	 органами	 державної	 влади	 та	 структура-
ми	 громадянського	 суспільства.	 Проекти	 Ради	 Європи,	
окрім	 адаптації	 законодавства	 та	 впровадження	 анти-
корупційних	 стандартів,	 значну	 увагу	 приділяли	 верхо-
венству	права,	втіленню	демократичних	стандартів	у	різ-
них	 сферах	 життя	 суспільства,	 питанням	 реформуван-
ня	 судової	 влади	 та	 поширенню	 екологічних	 підходів	 у	
політиці	органів	державної	влади.	Проекти	та	 ініціативи		
ОБСЄ,	окрім	загальнополітичних	і	політико-правових	орі-
єнтирів,	 стосувалися	 функціональних	 проблем	 безпеки	
(контролю	за	озброєннями,	превентивної	дипломатії,	без-
пеки	кордонів,	боротьби	з	організованою	злочинністю,	те-
роризмом	і	торгівлею	людьми,	реформування	збройних	
сил,	захисту	довкілля,	правоохоронної	діяльності,	знищен-
ня	залишків	озброєнь,	уключаючи	утилізацію	токсичного	
палива	«меланж»,	яке	залишилося	на	території	країни	піс-
ля	демонтажу	балістичних	ядерних	ракет,	навчання	кадрів	
силових	відомств	та	перекваліфікації	звільнених	у	запас	
військовослужбовців,	сприяння	толерантності,	недискри-
мінації	та	гендерній	рівності).	
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Через	 кризу	 в	 українсько-російських	 відносинах	 та	
збройний	конфлікт	на	Донбасі	в	діяльності	міжнародних	
організацій	з	українського	питання	істотно	зросла	вага	без-
пекових	та	економічних	чинників,	зокрема	пошук	коштів	
на	відновлення	інфраструктури	та	економіки	районів,	які	
постраждали	внаслідок	бойових	дій.	У	вересні	2014	ро-
ку	ООН,	Світовий	банк	і	ЄС	створили	спільну	місію	з	ме-
тою	оцінки	короткострокових	і	середньострокових	потреб	
у	відбудові	районів	Донбасу,	звільнених	від	сепаратистів.	
Передбачається	розробити	рекомендації	для	міжнарод-
ного	фонду,	який	сприятиме	реконструкції	інфраструкту-
ри	регіону	та	поновленню	базових	соціальних	послуг	для	
населення.		

Серед	міжнародних	організацій,	діяльність	 і	проекти	
яких	стосуються	проблем	міжнародної	безпеки	та	зміц-
нення	обороноздатності	України,	провідну	роль	відіграють	
ОБСЄ	та	НАТО.	Однак	у	контексті	багатосторонніх	зусиль,	
спрямованих	на	політичне	врегулювання	конфлікту,	ОБСЄ	
залишається	єдиною	міждержавною	організацією	з	загаль-
ним	членством,	яка	включає	Україну,	Росію	та	всі	країни	—	
учасниці	женевського,	нормандського	та	берлінського	пе-
реговорних	форматів.	Саме	тому	на	неї	покладаються	спо-
дівання	у	врегулюванні	українсько-російського	конфлікту	
та	кризи	в	східних	регіонах	України	попри	обмежений	ха-
рактер	мандата	спостережної	місії,	що	діє	нині.	Оскільки	
рішення	в	Постійній	Раді	ОБСЄ	ухвалюються	консенсусом,	
не	варто	сподіватися	на	згоду	РФ	щодо	істотного	розши-
рення	її	мандата.	За	цих	обставин	спостережна	місія	ОБСЄ	
в	Україні	матиме	змогу	використовувати	насамперед	вже	
узгоджені	інструменти,	як-от:	Спільний	центр	ОБСЕ,	Укра-
їни	та	РФ	з	контролю	та	координації	питань,	пов’язаних	із	
режимом	припинення	вогню,	переговори	та	домовленос-
ті	з	роз’єднання	позицій	сторін,	забезпечення	відведення	
важкої	артилерії	та	використання	безпілотних	літальних	
апаратів	 для	 загального	 спостереження.	 В	 інших	 аспек-
тах,	пов’язаних	з	урегулюванням	конфлікту,	роль	міжна-
родних	організацій	може	бути	вагомою,	однак	їхня	пози-
ція	не	здатна	істотно	вплинути	на	політику	Росії	та	мирне	
розв’язання		конфлікту.
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РозглянутоособливостіреалізаціїфінансованогоАгентствомСШАзміжнародногорозвитку
проекту«Об’єднуємосязарадиреформ»(UNITER),котрийспрямованонарозвиток
громадянськогосуспільствавУкраїні.Окремуувагуприділеноаналізуцільовоїтехнічної
допомоги,щонадаєтьсяукраїнськиморганізаціямгромадянськогосуспільстваврамкахцього
проекту.
Дослідженовпливорганізаційгромадянськогосуспільстванаформуваннядержавноїполітики
щодозахиступравспоживачів,унесеннязміндотрудовогозаконодавства,атакожпроведення
земельної,пенсійноїтаосвітньоїреформ.Доведено,щоподібнадіяльністьвідповідаєвимогам
сучасноїрозвиненоїдемократіїтазабезпечуєзростаннядовіригромадськостідодержавних
інституцій.
Ключовіслова:громадянськесуспільство,розвитокгромадянськогосуспільства,громадська
організація,UNITER,USAID.

Роль	проекту	«Об’єднуємося		
заради	реформ»	у	розвитку	
організацій	громадянського	
суспільства	в	Україні
Ярослав	ФОЩАН,
кандидат	історичних	наук,	
науковий	співробітник	відділу
історії	нових	незалежних	держав
Державної	установи
«Інститут	всесвітньої	історії	НАН	України»

РассмотреныособенностиреализациифинансируемогоАгентствомСШАпомеждународному
развитиюпроекта«Объединяемсярадиреформ»(UNITER),которыйнаправленнаразвитие
гражданскогообществавУкраине.Особоевниманиеуделеноанализуцелевойтехнической
помощи,предоставляемойукраинскиморганизациямгражданскогообществаврамкахэтого
проекта.
Исследовановлияниеорганизацийгражданскогообществанаформированиегосударственной
политикипозащитеправпотребителей,внесениеизмененийвтрудовоезаконодательство,
атакжепроведениеземельной,пенсионнойиобразовательнойреформ.Доказано,чтоподобная
деятельностьсоответствуеттребованиямсовременнойразвитойдемократиииобеспечивает
ростдоверияобщественностикгосударственныминституциям.
Ключевыеслова:гражданскоеобщество,развитиегражданскогообщества,общественная
организация,UNITER,USAID.
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Yaroslav	FOSHCHAN,	Ph.D.	in	History,	Research	Officer	of	the	Department	of	History	of	the	Newly	Independent	
States	of	the	State	Institution	‘Institute	of	World	History	of	the	National	Academy	of	Sciences	of	Ukraine’	

Mainfeaturesofimplementationofthe‘UkraineNationalInitiativestoEnhanceReforms’Project
fundedbytheUSAgencyforInternationalDevelopment(UNITER)andaimedatevolutionofthecivil
societyinUkraineareconsidered.Specialattentionispaidtoanalysisofthetargetedtechnical
assistanceprovidedtotheUkrainiancivilsocietyorganizationswithintheframeworkoftherelevant
Project.
Theinfluenceexertedbycivilsocietyorganizationsonthestatepolicyregardingconsumerrights
protection,amendmentstothelabourlaws,aswellastheland,pensionandeducationreforms
isexplored.Theabove-mentionedactivityisprovedtomeettherequirementsofmoderndeveloped
democraciesandensurethegrowthofpublicconfidenceinthestateinstitutions.
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Організації	громадянського	суспільства	(далі	–	ОГС)	є	
передусім	певними	знаряддями,	покликаними	забезпечи-
ти	посилення	в	публічній	політиці	ролі	громадськості.	Тож	
кількісне	та	насамперед	якісне	зміцнення	їхніх	позицій	в	
Україні	сприятиме	успішній	модернізації	системи	держав-
ного	управління	та	подальшому	процесу	демократизації.	

Різноманітні	громадські	організації	сьогодні	визнають	
ланкою	політичної	системи	України.	Однак,	як	свідчить	
опитування,	 проведене	 2013	 року	 Інститутом	 соціології	
НАН	України,	ставлення	широкого	загалу	до	них	має	де-
що	суперечливий	характер.	На	думку	38%	респондентів,	
громадські	організації	відіграють	досить	важливу	роль.	І	
це	більш	як	удвічі	перевищує	частку	тих,	хто	дотримується	
протилежного	погляду	(17,9%).	Але	водночас	частка	тих,	
хто	не	визначився	з	цим	питанням,	сягає	43,6%	опитаних.	
Найдієвішими,	на	думку	громадян,	громадські	організа-
ції	є	в	царині	контролю	за	владою	й	боротьби	з	корупці-
єю	(42,5%)	та	в	захисті	прав	і	свобод	населення	(54,3%).	
Проте	рівень	довіри	до	них	у	суспільстві	залишається	на-
разі	на	досить	низькому	рівні	–	(17,7%)	[4,	с.	87–88.].	

У	нашій	країні	незалежні	ОГС	мають	підтримку	про-
відних	міжнародних	організацій	(Ради	Європи,	Світового	
банку,	Європейської	комісії,	Міжнародного	фонду	«Від-
родження»	 тощо).	 Не	 останню	 роль	 тут	 відіграє	 Агент-
ство	США	з	міжнародного	розвитку	(USAID),	одним	із	го-
ловних	завдань	якого	задекларовано	сприяння	прогресу	
стійких	демократичних	суспільств.	

Проблема	ролі	міжнародних	організацій	у	підтримці	
розвитку	громадянського	суспільства	в	Україні	періодично	
викликає	зацікавленість	вітчизняних	дослідників.	Це	пи-
тання	порушувалося	й	на	сторінках	часопису	«Віче»	[1],	де,	
зокрема,	підкреслювалася	необхідність	глибокого	систем-
ного	теоретичного	дослідження	взаємин	міжнародних	ор-
ганізацій	та	українських	ОГС.	Однак	роль	USAID	у	органі-
заційній	та	фінансовій	підтримці	інститутів	громадянсько-
го	суспільства	України	висвітлена	ще	недостатньо.

Наразі	USAID,	крім	усього	 іншого,	сприяє	успішному	
демократичному	розвитку	нашої	держави,	співпрацюю-
чи	з	Верховною	Радою	України	в	напрямі	вдосконалення	
законодавчого	процесу	та	ширшого	залучення	до	законо-
давчої	діяльності	громадського	загалу.	Низка	фінансова-
них	USAID	програм	допомагають	роботі	незалежних	ЗМІ	
та	 правозахисних	 організацій,	 проведенню	 справедли-
вих	виборів,	втіленню	в	життя	кращої	підзвітності	та	неза-
лежності	судової	влади	тощо	[10].	Оскільки	невід’ємною	
складовою	подальшої	демократизації	України	є	розвиток	
громадянського	суспільства,	USAID	вважає	за	необхідне	
сприяти	 зростанню	 потенціалу	 вітчизняних	 ОГС	 для	 по-
силення	їхнього	впливу	на	державну	політику.	Зокрема,	
USAID	фінансує	програму,	присвячену	виключно	сприян-
ню	розвитку	сфери	громадянського	суспільства	в	Укра-
їні,	 «Об’єднуємося	 заради	 реформ»	 («Ukraine	 National	
Initiatives	To	Enhance	Reforms»,	далі	–	UNITER).	

Серед	 ключових	 завдань	 програми	 задекларовано:	
надання	 імпульсу	реформам	та	допомога	формуванню	
стабільного	громадського	сектору;	робота	над	зміцнен-
ням	 організаційного	 потенціалу	 провідних	 українських	
громадських	організацій	та	лідерів	місцевих	громад;	до-
помога	 громадським	 організаціям	 	 у	 розширенні	 учас-
ті	громадян	у	виробленні	державної	політики;	сприяння	
розбудові	нормативно-правової	бази	діяльності	грома-
дянського	суспільства;	зміцнення	інституційної	та	фінан-
сової	самостійності	громадських	організацій	в	усіх	регіо-
нах	України	[10].

Виконавцем	цього	масштабного	проекту	(01.10.2008	–	
30.09.2014)	було	обрано	міжнародну	незалежну	некомер-
ційну	організацію	ПАКТ	(Pact,	Inc),	яка	спеціалізується	на	
посиленні	спроможності	місцевих	лідерів	та	інституцій	за-
довольняти	нагальні	соціальні	потреби	(шляхом	підтрим-
ки	діяльності	окремих	громад,	ефективних	урядів	і	відпо-
відальних	приватних	установ),	даючи	тим	самим	широко-
му	загалу	можливість	покращувати	своє	життя.

Основним	 інструментом	 проекту	 є	 симбіоз	 надан-
ня	цільової	технічної	допомоги	і	грантової	підтримки	ді-
яльності	українських	ОГС	у	пріоритетних	напрямах	роз-

витку	громадянського	суспільства.	Розпочинаючи	проект	
UNITER,	 виконавці	 сподівалися	 досягти	 низки	 вагомих	
результатів:	1)	посилити	діючі	мережі	та	коаліції	україн-
ських	ОГС	як	важливого	механізму	представлення	інте-
ресів	та	захисту	прав	громадськості	на	місцевому	рівні	й	
висвітлення	місцевих	проблем	на	рівні	національному;	2)	
створити	унікальний	механізм	залучення	та	ефективного	
розподілу	ресурсів	від	різноманітних	донорів,	який	має	
сприяти	 забезпеченню	 стабільної	 участі	 громадськос-
ті	у	просуванні	реформ	та	посиленню	діалогу	між	ОГС;	
3)	зміцнити	співпрацю	між	органами	влади	та	громадян-
ським	суспільством	через	громадські	організації	на	міс-
цевому	рівні	тощо.	

Оскільки	формат	журнальної	статті	не	дає	можливос-
ті	докладно	висвітлити	результати	комплексного	вивчен-
ня	всіх	нюансів	проекту	стосовно	його	впливу	на	розвиток	
ОГС,	що	брали	у	ньому	участь,	основний	акцент	у	цьому	
дослідженні	зроблено	передусім	на	розгляді	технічної	до-
помоги	українським	інститутам	громадянського	суспіль-
ства,	зокрема	на	проведених	у	межах	проекту	різноманіт-
них	моніторингах	та	дослідженнях,	створених	методич-
но-інформаційних	 посібниках	 тощо.	 Однак	 неможливо	
оминути	увагою	такий	важливий	бік	реалізації	програми	
«Об’єднуємося	 заради	 реформ»,	 як	 грантова	 допомога	
недержавним	організаціям.

Фінансова	 підтримка	 діяльності	 українських	 ОГС	 у	
межах	проекту	UNITER	відбувалася	у	два	етапи.	Підсум-
ком	першого	етапу	(2009–2011	роки)	Програми	локальних	
грантів	 ініціативи	«Об’єднуємося	заради	реформ»	стало	
надання	на	конкурсній	основі	59	грантів	місцевим	ОГС	для	
підтримки	їхніх	ініціатив	у	сферах	підвищення	підзвітності	
органів	влади,	захисту	прав	споживачів,	моніторингу	до-
тримання	передвиборних	обіцянок,	активізації	участі	гро-
мадян	у	процесах	планування	місцевого	розвитку	тощо.

Другий	 етап	 програми	 (2012–2014	 роки),	 проведе-
ний	основним	виконавцем	спільно	з	Міжнародним	фон-
дом	«Відродження»,	передбачав	фінансову	підтримку	не	
окремих	ОГС,	а	їхніх	коаліцій.	Його	основною	метою	бу-
ло	об’єднання	зусиль	ОГС	України	(як	місцевого,	так	і	на-
ціонального	рівня),	спрямованих	на	посилення	представ-
лення	 інтересів	 громадян	 та	 просування	 національних	
реформ.	Для	цього	програма	сприяла	заохоченню	гро-
мадських	 організацій	 до	 формування	 коаліцій	 навколо	
важливих	для	місцевих	громад	актуальних	проблем,	які	
водночас	могли	потребувати	розв’язання	на	загальнона-
ціональному	рівні.

У	 межах	 другого	 етапу	 програми	 було	 підтримано		
26	проектів,	запропонованих	зазначеними	об’єднаннями,		
на	загальну	суму	майже	3	мільйони	гривень	[11],	а	також	
виконувалася	спеціальна	програма	з	метою	підвищення	
ефективності	роботи	коаліцій	громадських	організацій.	

Завдяки	отриманим	коштам	ОГС	втілили	в	життя	низку	
проектів,	спрямованих	на	розвиток	громадянського	сус-
пільства	в	Україні	та	підвищення	потенціалу	неурядових	
організацій	нашої	держави	(з	докладним	переліком	гран-
терів	і	описом	реалізованих	проектів	можна	ознайомитися	
на	сайті	проекту	UNITER	[17]).

Незважаючи	на	те,	що	виконання	згаданого	проекту	
30	вересня	2014	року	завершилося,	14	серпня	було	оголо-
шено	про	початок	чергового	конкурсу	грантів	для	неуря-
дових	організацій.	Мета	цієї	фінансової	підтримки	україн-
ських	ОГС	–	залучення	широкого	загалу	до	активного	на-
гляду	за	виборчими	процесами	та	сприяння	проведенню	
реформ	в	інтересах	громадян.

Однак	 не	 менш	 важливою,	 на	 наш	 погляд,	 складо-
вою	діяльності	UNITER	була	технічна	допомога	(організа-
ційна	підтримка),	надана	учасникам	програми.	За	участю	
партнерів	проекту	«Об’єднуємося	заради	реформ»	(Укра-
їнського	 незалежного	 центру	 політичних	 досліджень,	
Лабораторії	 законодавчих	 ініціатив,	 Фонду	 «Східна	 Єв-
ропа»,	 Ресурсного	 центру	 «Гурт»,	 Українського	 фору-
му	благодійників	та	ін.)	проведено	низку	ґрунтовних	до-
сліджень,	 присвячених	 вивченню	 сучасного	 стану,	 роз-
витку	та	діяльності	неурядових	організацій	(далі	–	НУО)		
України.	
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Зокрема,	фахівці	фонду	«Творчий	центр	ТЦК»	щороку	
опитували	українські	НУО	(понад	600	організацій)	із	ме-
тою	визначення	рівня	та	основних	тенденцій	їхнього	роз-
витку	за	період	з	2002	року.	Опрацьовані	підсумки	опиту-
вань	було	оприлюднено,	а	також		проаналізовано	пробле-
ми	та	потреби	НУО	на	регіональному	та	національному	
рівнях).

За	 результатами	 регіональних	 обговорень	 проекту	
стратегії	«Модернізація	України.	Визначення	пріоритетів	
реформ»	[9]	підготовлено	«Дорожню	карту	реформ	для	
громадянського	суспільства»	[5].	Вона	містить	пропозиції	
стосовно	конкретних	кроків	для	практичної	реалізації	мо-
дернізаційних	змін	у	політичній	та	економічній	системах	
нашої	держави	й	позиціонується	авторським	колективом	
як	 спроба	 представити	 широкому	 загалу	 цілісну	 карти-
ну	ключових	реформ,	необхідних	нині	Україні.	Зокрема,	
в	межах	проекту	досліджувалась	інституційна	організація	
держави	й	територіального	самоврядування,	соціально-
економічний	вимір	модернізаційного	процесу	в	Україні,	
зовнішня	політика	та	безпека	держави,	фундаментальні	
цінності	демократичних	змін.	Матеріали	дослідження	міс-
тять	пропозиції	щодо	необхідних	реформ	та	першочерго-
вих	кроків	на	шляху	їх	проведення.

Однією	 з	 істотних	 проблем	 громадського	 сектору	 є	
брак	державного	фінансування.	Так,	за	офіційною	статис-
тикою,	у	2012	році	громадські	організації	отримали	з	різ-
них	джерел	для	своєї	діяльності	3,7	мільярда	гривень,	при	
цьому	благодійні	внески	становили	44,6%	зазначеної	су-
ми,	а	внесок	держави	–	лише	8%	[4,	с.	90].

Проведене	на	замовлення	проекту	UNITER	у	2013	ро-
ці	дослідження	наявних	в	Україні	моделей	фінансування	
ОГС	за	рахунок	надходжень	із	місцевих	джерел	лише	під-
тверджує	факт	недостатньої	ролі	держави	в	підтримці	гро-
мадських	організацій.	У	висновках	зазначено:	хоча	вітчиз-
няні	ОГС	і	мають	фінансові	надходження	з	різноманітних	
місцевих	джерел,	однак	лише	небагато	з	них	вважає,	що	
це	може	повністю	забезпечити	їхню	життєдіяльність.	Біль-
шість	ОГС	переконана,	що	місцеві	ресурси	слугують	лише	
незначною	підтримкою	для	їхньої	діяльності	й	не	можуть	
забезпечити	їхнє	більш-менш	тривале	та	результативне	
функціонування.	Також	було	виявлено	певні	тенденції,	на	
котрі	ОГС	бажано	звернути	увагу	в	процесі	організації	сво-
єї	роботи,	та	надано	низку	практичних	рекомендацій	для	
поширення	успішних	моделей	їх	фінансування	за	рахунок	
місцевого	потенціалу.			

Фахівці	 Українського	 незалежного	 центру	 політич-
них	досліджень	у	2012	році	провели	моніторинг	практич-
ного	розподілу	бюджетних	коштів	для	підтримки	інститу-
тів	громадянського	суспільства	на	національному	та	ре-
гіональному	рівнях,	за	результатами	якого	оприлюднено	
ґрунтовний	аналітичний	звіт	із	певними	рекомендаціями	
для	органів	виконавчої	влади,	органів	місцевого	самовря-
дування	та	 інститутів	громадянського	суспільства	[7].	На	
думку	авторів,	вивчення	матеріалів	їхнього	дослідження	й	
дотримання	наданих	рекомендацій	сприятиме	оптималь-
ному	 використанню	 потенціалу	 партнерства	 держави	 з	
громадськими	організаціями	та	поступовому	перетворен-
ню	ОГС	на	повноцінного	партнера	органів	державної	вла-
ди	в	реалізації	завдань	суспільного	розвитку.	Дослідники	
також	зазначають,	що	залучення	інститутів	громадянсько-
го	суспільства	до	реалізації	державної	політики	відповідає	
вимогам	сучасної	розвиненої	демократії	та	є	прямим	шля-
хом	не	лише	до	зменшення	навантаження	на	органи	вла-
ди,	а	й	до	забезпечення	зростання	довіри	громадськості	
до	державних	інституцій.

Для	 допомоги	 активістам	 громадських	 організа-
цій	 та	 громадянам,	 які	 бажають	 створити	 громадське	
об’єднання,	у	2013	році	розроблено	комплекс	практич-
них	 порад	 щодо	 застосування	 нового	 Закону	 України	
«Про	громадські	об’єднання»	[8].	У	цій	праці,	зокрема,	
містяться	роз’яснення	щодо	особливостей	утворення		та	
реєстрації	громадських	організацій	згідно	з	чинним	за-
конодавством,	принципів	їхньої	діяльності	та	правових	
можливостей.	Крім	цього,	даються	настанови	щодо	дій	у	
разі	відмови	в	реєстрації.	

Розроблено	й	докладні	методичні	рекомендації	сто-
совно	проведення	конкурсу	проектів	для	фінансової	під-
тримки	 громадських	 організацій	 та	 творчих	 спілок	 [14].	
У	них	містяться	розгорнуті	поради	щодо	повного	циклу	
участі	в	цьому	конкурсі:	від	визначення	цілей,	пріоритет-
них	 завдань	 до	 самого	 процесу	 виконання	 проектів	 та	
критеріїв	і	особливостей	моніторингу	стану	їх	реалізації.	
Значною	підмогою	в	роботі	учасників	конкурсу	стануть	на-
ведені	в	додатках	зразки	оформлення	відповідних	доку-
ментів	(наказів,	договорів,	звітів	тощо).	

Проведено	 загальнонаціональний	 моніторинг	 фор-
мування	громадських	рад	при	органах	виконавчої	влади	
відповідно	до	вимог	Постанови	Кабінету	Міністрів	України	
№	996	від	03.11.2010	р.	У	звіті	за	його	результатами	про-
аналізовано	процеси	підготовки	та	проведення	установ-
чих	 зборів	 з	 формування	 громадських	 рад	 і	 дано	 оцін-
ку	 ефективності	 організації	 роботи	 вже	 створених	 рад.	
Оприлюднені	матеріали	містять	також	рекомендації	що-
до	покращення	правових	процедур	формування	громад-
ських	рад	і	практики	їх	застосування	[3].	Зокрема,	на	осно-
ві	даних	моніторингу	підтверджено,	що	згадана	постанова	
справді	працює	на	практиці	й	уможливлює	конструктивну	
співпрацю	між	інститутами	громадянського	суспільства	та	
органами	виконавчої	влади.	Однак	водночас	у	діяльності	
низки	міністерств	було	зафіксовано	конкретні	грубі	пору-
шення	вимог	постанови.	У	дослідженні	визначено	загальні	
тенденції	формування	громадських	рад	різних	рівнів,	ви-
окремлено	базові	характеристики	та	особливості	організа-
ції	роботи	новостворених	рад	і	надано	практичні	рекомен-
дації	щодо	оптимізації	їх	функціонування.	

Розроблено	ґрунтовні	методичні	рекомендації	щодо	
ефективної	організації	роботи	громадських	рад	при	ор-
ганах	влади	[2].	У	них	наведено	конкретні	поради	щодо	
структуризації	 та	планування	роботи	громадської	ради,	
використання	 окремих	 правових	 інструментів	 (громад-
ська	експертиза,	аналіз	документів,	антикорупційна	екс-
пертиза	тощо),	взаємодії	зі	ЗМІ	та	іншими	інститутами	гро-
мадянського	суспільства.	Наведено	приклади	оформлен-
ня	низки	офіційних	документів	громадської	ради.

Проведено	також	низку	досліджень	із	метою	вивчен-
ня	якомога	ширшого	спектра	галузей	українського	грома-
дянського	суспільства,	однією	з	яких	є	регіональне	спів-
робітництво.	Фахівці	Інституту	світової	політики	вивчили	
рівень	привабливості	України	як	партнера	для	низки	дер-
жав:	Білорусі,	 Грузії,	Молдови,	Польщі,	Росії	 та	Румунії	
[16].	Окрім	усього	іншого,	проаналізовано	діяльність	гро-
мадських	організацій	українців	у	зазначених	державах.	

Оприлюднено	 також	 спеціальні	 праці,	 присвяче-
ні	 вивченню	 впливу	 організацій	 громадянського	 сус-
пільства	 на	 формування	 державної	 політики	 щодо	
проведення	 земельної	 реформи	 (зокрема	 з	 приводу	
скасування	мораторію	на	продаж	землі	сільськогосподар-
ського	значення);	пенсійної	реформи;	реформи	трудово-
го	законодавства;	освітньої	реформи	(зокрема	з	метою	
оптимізації	працевлаштування	випускників	вищих	та	се-
редніх	навчальних	закладів);	щодо	захисту	прав	споживачів		
тощо.	

Досліджено	стан	корупції	в	Україні	[15].	Зокрема,	про-
аналізовано	роль	і	позицію	державних	органів	влади,	біз-
несових	структур	та	громадських	організацій	у	процесі	бо-
ротьби	з	корумпованістю.	Докладно	проаналізовано	рі-
вень	корупції	в	окремих	областях	нашої	держави.		

Такий	 галузевий	 підхід	 дає	 змогу	 детально	 вивчи-
ти	роль,	яку	громадянське	суспільство	має	відігравати	в	
запланованих	 урядом	 реформах,	 котрі	 безпосередньо	
пов’язані	з	інтересами	громадян.	Кожне	таке	дослідження	
складається	зі	стратегічного	аналізу	ключових	проблем	га-
лузі,	вивчення	ключових	гравців	та	напряму	головних	іні-
ціатив	громадянського	суспільства,	визначення	основних	
потреб	ОГС	для	розв’язання	конкретних	проблем,	реко-
мендацій	щодо	розвитку	та	впливу	на	політику	тощо.	

На	 думку	 виконавців	 проекту,	 перспективним	 і	 по-
стійно	 зростаючим	 джерелом	 фінансування	 міських	 та	
селищних	інститутів	громадянського	суспільства	є	укра-
їнська	корпоративна	благодійність.	У	зв’язку	з	цим	ПАКТ	



19

займався	вивченням	та	застосуванням	новітніх	підходів	
і	методів	залучення	бізнесу	до	надання	такої	допомоги.	
Зокрема,	велася	робота	щодо	створення	довготривалих	
партнерських	стосунків	між	місцевими	громадами	й	біз-
несовими	структурами	та	залучення	 інших	соціальних	 і	
державних	ресурсів	до	справи	розвитку	громадянського	
суспільства.	Основним	партнером	UNITER	у	цьому	напря-
мі	став	Український	форум	благодійників,	на	базі	якого	
виконувався	проект	«Інституційний	розвиток	сектору	ор-
ганізованої	 філантропії	 в	 Україні»	 [6].	 Його	 першочер-
говим	завданням	було	створення	сприятливих	умов	для	
зміцнення	вітчизняного	сектору	благодійності	як	соціаль-
но	 важливого	 компонента	 сталого	 розвитку	 громадян-
ського	суспільства	в	Україні.	З	цією	метою	було	проведе-
но	спеціальне	дослідження,	присвячене	аналізу	розви-
тку	благодійності	бізнесу	в	Україні	[13].	У	ньому	зроблено	
спробу	 охарактеризувати	 основні	 напрями	 та	 підходи,	
якими	 керуються	 вітчизняні	 компанії	 під	 час	 реалізації	
власних	програм	у	сфері	благодійності,	й		визначити	рі-
вень	їхньої	прозорості	та	підзвітності.	У	дослідженні	та-
кож	 описано	 основні	 перепони	 на	 шляху	 ефективного	
здійснення	корпоративних	благодійних	програм	у	май-
бутньому.	Крім	цього,	фахівці	Українського	форуму	бла-
годійників	видали	інформаційно-методичний	посібник,	
присвячений	питанню	створення	й	організації	ефективної	
роботи	опікунських	рад	при	закладах	охорони	здоров’я	
[12].	У	ньому	аналізується	досвід	діяльності	опікунських	
рад	як	в	Україні,	так	і	за	кордоном.	До	того	ж	автори	на-
магаються	визначити	сильні	й	слабкі	місця	таких	структур	
та	надати	інформацію,	котра	має	сприяти	побудові	ефек-
тивної	системи	управління	медичним	закладом	і	отрима-
ти	якомога	більші	переваги	від	грамотного	використання	
опікунської	ради.

Також	 у	 межах	 проекту	 UNITER	 зацікавленим	 укра-
їнським	ОГС	пропонувалося	приєднатися	до	додаткової	
програми	підтримки	їхньої	організаційної	спроможності.	
Участь	у	програмі	передбачала	можливість	пройти	безко-
штовний	тренінг,	отримати	консультацію	чи	експертну	до-
помогу,	долучитися	до	спеціальних	навчальних	програм	
(комунікація,	альтернативне	розв’язання	конфліктів,	під-
готовка	до	міжнародного	аудиту	тощо).	Програма	мала	на	
меті	підвищення	рівня	ефективності	їхньої	діяльності,	не-
залежності	та	життєздатності	й	водночас	сприяння	пере-
ходу	на	якісно	новий	рівень	відносин	між	партнерськими	
організаціями.

Отже,	можна	зробити	такі	висновки	щодо	особливос-
тей	та	результативності	проекту	«Об’єднуємося	заради	ре-
форм»	(UNITER):

1.	У	межах	зазначеного	проекту	відбулося	пряме	фі-
нансування	українських	ОГС	із	визначенням	отримувачів	
грантів	на	конкурсній	основі.	Причому	на	першому	етапі	
грантової	програми	грошову	допомогу	отримали	окремі	
ОГС,	а	на	другому	–	їхні	коаліції.	Така	практика	була	спря-
мована	як	на	сприяння	розвитку	найперспективніших	ор-
ганізацій,	так	і	на	стимулювання	більш	високого	рівня	їх	
функціонування	 –	 об’єднання	 у	 спілки	 для	 підвищення	
ймовірності	досягнення	визначеної	мети.

2.	Однак	не	менш	(а	можливо,	й	більш)	важливою	ста-
ла	цільова	технічна	допомога	українським	ОГС	у	пріори-
тетних	напрямах	розвитку	громадянського	суспільства	у	
вигляді	широкого	спектра	навчальних	програм,	тренінгів	
та	конференцій,	проведених	досліджень	та	розроблених	
методичних	рекомендацій,	які	нині	доступні	широкому	за-
галу	для	вивчення	на	безоплатній	основі.	Отже,	вони	мо-
жуть	використовуватися	в	роботі	й	тими	ОГС,	що	не	взяли	
участі	у	проекті.	

3.	Враховуючи	результати	дослідження	моделей	фі-
нансування	діяльності	організацій	громадянського	пред-
ставництва,	дослідницьких	та	аналітичних	центрів	за	ра-
хунок	надходжень	із	місцевих	джерел,	котрі	довели	не-
можливість	 існування	 левової	 частки	 вітчизняних	 ОГС	
виключно	за	рахунок	державного	бюджету,	слід	іще	раз	
підкреслити	надзвичайно	важливу	роль	провідних	міжна-
родних	організацій	загалом	та	USAID	зокрема	в	розвитку	
інститутів	громадянського	суспільства	в	Україні.

4.	Потрібно	зазначити,	що	вивчення	матеріалів	згада-
них	у	цій	статті	окремих	досліджень,	проведених	учасни-
ками	проекту	UNITER,	мало	б	певну	користь	для	держав-
них	органів	як	у	межах	організації	їхньої	співпраці	з	інсти-
тутами	громадянського	суспільства,	так	і	поза	ними.	

Зокрема,	 на	 наш	 погляд,	 слід	 звернути	 увагу	 на	 ре-
зультати	моніторингу	створення	громадських	рад	при	ор-
ганах	виконавчої	влади,	особливо	ті,	які	стосуються	реко-
мендацій	щодо	покращення	правових	процедур	їхнього	
формування	та	практики	їх	застосування,	а	також	на	за-
фіксовані	порушення	з	метою	їх	припинення	та	недопу-
щення	повторення	в	майбутньому.	

Спеціальні	дослідження,	присвячені	вивченню	розви-
тку	благодійності	в	Україні,	можуть	стати	у	пригоді	під	час	
визначення	найкращих	методів	залучення	приватних	ко-
штів	до	тих	бюджетних	галузей,	де	стабільно	спостеріга-
ється	брак	державного	фінансування,	зокрема	в	соціаль-
ній	сфері.

Представникам	органів	державної	влади,	задіяним	у	
розробленні	варіантів	оптимального	розвитку	української	
зовнішньополітичної	стратегії,	може	бути	корисним	про-
ведене	в	межах	проекту	UNITER	дослідження	рівня	прива-
бливості	нашої	країни	як	партнера	для	держав	близького	
зарубіжжя	–	«М’яка	сила»	України	в	регіоні:	 інструмент	
ефективної	зовнішньої	політики».

Певну	зацікавленість	державних	органів	можуть	також	
викликати	згадані	вище	спеціальні	дослідження	стосовно	
впливу	організацій	громадянського	суспільства	на	форму-
вання	державної	політики	щодо	захисту	прав	споживачів,	
проведення	реформи	трудового	законодавства,	земель-
ної,	пенсійної	та	освітньої	реформ,	оскільки	вони	мають	
на	меті	сприяти	пошуку	шляхів	розв’язання	низки	проблем	
та	подолання	перешкод	у	ході	їх	реалізації.	
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Розглянутоосновниймасивправсуб’єктівземельнихправовідносиніз’ясованозначення
основнихгарантійцихправ,наданихізбокудержави.Проаналізованоположеннячинного
законодавствастосовногарантуванняправсуб’єктівземельнихвідносин.Проведенокомплексне
дослідженнятеоретичнихіпрактичнихматеріалів,спрямованенаодержанняоб’єктивнихданих,
необхіднихдлякращогорозуміннятаудосконаленнязаконодавствавпитанняхгарантування
праввідповіднихсуб’єктів.Визначено,щопорушенняцихправінезабезпеченнявідповідних
конституційнихгарантійзумовлюютьпотребувупорядкуваннісистемиреалізаціїземельних
правовідносиннавсіхрівнях,уключаючиреформуваннямеханізмівнаданняадміністративних
послугтаздійсненнясудовогозахисту.
Ключовіслова:гарантії,конституційнігарантії,правовідносини,екологічніправа.
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Revisiting	the	Issue	on	Constitutional	Guarantees	of	Rights
Invoked	by	the	Subjects	of	Land	Legal	Relationships

Кожна	 суверенна	 демократична	 держава	 прагне		
закріпити	за	своїми	громадянами	та	юридичними	осо-
бами	гарантії	певних	прав	та	створити	належні	умови	
для	їх	реалізації.	

Основні	права	громадян	та	юридичних	осіб	на	зем-
лю	та	їхні	обов’язки	визначені	Конституцією	України,	Зе-
мельним	кодексом	та	іншими	нормативними	актами.	У	
них	містяться	основні	вимоги	і	можливості,	дозволи	і	за-
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борони	 щодо	 земельних	 ділянок	 учасників	 земельних	
відносин.	Але	на	практиці	цього	недостатньо	для	реалі-
зації	прав	юридичних	і	фізичних	осіб.	Саме	тому	постає	
питання	про	можливий	захист	прав	суб’єктів	земельних	
правовідносин.	

Численні	порушення	прав	суб’єктів	земельних	право-
відносин,	особливо	фізичних	осіб,	потребують	дослід-
ження	проблем	захисту	 і	юридичних	гарантій	прав	цих	
суб’єктів.	

Актуальність	та	важливість	теоретичного	вивчення	
цієї	теми	зумовлена	потребами	юридичної	практики	і	за-
вданнями	розвитку	законодавства.

Певні	теоретичні	положення	стосовно	цієї	теми	до-
сліджували такі	 відомі	 вчені,	 як	 А.	 Мірошниченко,		
В.	Носік,	В.	Андрейцев,	В.	Семчик,	М.	Шульга,		М.	Крас-
нова,	О.	Вівчаренко,	О.	Заєць,	П.	Кулинич,	Ю.	Шемшу-
ченко	та	багато	інших.

За	загальною	теорією	держави	і	права,	права	люди-
ни	поділяють	на	природні	та	юридичні.	Природні	права	
–		це	ті	природні	можливості	індивіда,	що	забезпечують	
його	 життя	 і	 свободу	 діяльності.	 А	 юридичні	 –	 ті,	 яки-
ми	наділяє	його	держава,	вони	закріплені	в	Конституції	
України.	Це	такі	конституційні	права,	як	право	власнос-
ті	на	природні	ресурси	та	право	природокористування,	
право	приватної	власності	на	землю,	право	на	безпечне	
для	життя	і	здоров’я	довкілля	(екологічну	безпеку)	та	від-
шкодування	збитків,	завданих	порушенням	цього	права,	
право	вільного	доступу	до	інформації	про	стан	довкілля	
тощо	(статті	13,	14	Конституції	України)	[1].	

Земля	–	це	компонент	екосистеми.	Отже,	право	во-
лодіти	 і	 користуватися	 землею	 входить	 до	 комплексу	
екологічних	прав.	З	огляду	на	це,	видається	можливим	
права	суб’єктів	земельних	відносин	розглядати	в	контек-
сті	екологічних	прав.

Згідно	зі	статтею	21	Конституції	України,	права	і	сво-
боди	людини	є	невідчужуваними	та	непорушними.	Це	
означає,	що	вони	є	природними,	людина	має	їх	від	мо-
менту	свого	народження.

Земля,	 її	 надра,	 атмосферне	 повітря,	 водні	 та	 інші	
природні	ресурси,	які	розташовані	на	території	України,	
природні	ресурси	її	континентального	шельфу,	виключ-
ної	(людської)	економічної	зони	є	об’єктами	права	влас-
ності	українського	народу,	зазначається	в	частині	1	стат-
ті	13	Конституції	України.	А	в	частині	2	сказано,	що	ко-
жен	громадянин	має	право	користуватися	природними	
об’єктами	права	власності	народу	відповідно	до	закону.

У	статтях	90	та	95	Земельного	кодексу	України	є	пе-
релік	 прав	 суб’єктів	 земельних	 відносин	 [2].	 Однак	 на	
практиці	вони	порушуються.	Наприклад,	юридично	за-
кріпленим,	але	таким,	що	порушується,	є	право	грома-
дян	на	безплатну	приватизацію	земельних	ділянок.	Як	ві-
домо,	приватизаційний	процес	має	кілька	стадій.	Одна	з	
них	–		замовлення	радою,	що	прийняла	рішення,	в	якому	
зафіксована	згода	передати	земельну	ділянку	у	власність	
особі,	землевпорядній	організації,	розроблення	проек-
ту	відведення	цієї	земельної	ділянки.	Ніде	не	зазначено,	
хто	повинен	оплачувати	ці	роботи	[8,	c.	47].	Декларуєть-
ся	приватизація	безплатна,	а	реалізується	як	платна.	Тим	
паче,	 що	 проекти	 виготовляють	 комерційні	 землевпо-
рядні	організації	за	рахунок	осіб,	які	прагнуть	привати-
зувати	ділянку.	До	порушуваних	прав	можна	віднести	й	
право	громадян	на	безпечне	для	життя	і	здоров’я	довкіл-
ля,	 гарантоване	 Конституцією	 і	 Законом	 України	 «Про	
охорону	навколишнього	природного	середовища»	[6].	

Поняття	«гарантії»	(фр.	Garantir	–	поручатися,	забез-
печувати)	означає	наявність	безперешкодної	можливості	
реалізувати	своїх	права.	Наприклад,	стаття	14	Конститу-
ції	України	гарантує	право	власності	на	землю.	Уважає-
мо,	що	цю	статтю	потрібно	розглядати	сукупно	зі	статтею	
13	Основного	Закону,	а	також	частиною	1	статті	41	Консти-
туції	України,	якими	закріплюється	право	власності	укра-
їнського	народу	на	землю	та	непорушність	цього	права.	
Тобто	землі	України	є	об’єктом	права	власності	україн-
ського	народу,	і	примусове	відчуження	земельних	діля-
нок	може	допускатися	лише	як	виняток	у	передбачених	

законодавством	випадках.	Однак,	незважаючи	на	закрі-
плення	у	Конституції	України,	у	науковому	середовищі	
триває	дискусія	щодо	такої	форми	власності,	змісту	са-
мого	поняття.	Мовляв,	у	Земельному	кодексі	України	не	
зафіксовано	права	власності	народу	на	землю,	а	йдеться	
про	закріплення	переважного	права	власності	держави	
на	землю	[9,	c.	412].

Проте	 у	 частині	 4	 статті	 13	 Конституції	 сказано,	 що	
держава	 забезпечує	 захист	 прав	 усіх	 суб’єктів	 права	
власності	 й	 господарювання,	 соціальну	 спрямованість	
економіки.	Усі	суб'єкти	права	власності	рівні	перед	зако-
ном.	Тут	треба	звернути	увагу	на	два	моменти:	рівність	
суб’єктів	 права	 власності	 гарантується	 абсолютно	 всім	
суб’єктам.	А	отже,	ця	гарантія	стосується	не	тільки	фак-
тичних	і	реальних	власників	земельних	ділянок,	а	й	по-
тенційних.	Це	по-перше.	А	по-друге,	виходячи	з	поло-
жень	про	те,	що	земля	є	об’єктом	права	власності	укра-
їнського	народу,	можна	було	б	зробити	висновок	про	те,	
що	і	суб’єктом	права	власності	на	українські	землі	є	лише	
український	народ.	Але	це	не	так.	У	статті	14	Конституції	
України	зазначено,	що	частина	прав	власності	на	землю	
набувається	 і	 реалізується	 громадянами,	 юридичними	
особами	та	державою	виключно	відповідно	до	закону.	
За	українським	законодавством	суб’єктами	права	влас-
ності,	крім	громадян	України,	є	також	іноземні	суб’єкти.	
Тому	конституційні	гарантії	рівності	суб’єктів	права	влас-
ності	земельних	відносин	закономірно	мають	поширю-
ватися	 на	 всіх	 суб’єктів	 земельних	 відносин	 без	 обме-
жень.	

Відповідно	до	статті	14	Конституції	України,	держава	
має	право	набувати	і	реалізовувати	право	власності	на	
землю	нарівні	з	громадянами	та	юридичними	особами	
виключно	згідно	із	законом.	Органи	державної	влади	та	
органи	місцевого	самоврядування	від	імені	українського	
народу	здійснюють	права	власника	в	межах,	визначених	
Конституцією,	сказано	в	її	статті	13.	Чи	може	в	такому	разі		
гарантуватися	рівноправність	власників	землі	між	собою	
та	з	іншими	суб’єктами	права	власності	на	землю?	Автор	
уважає,	що	у	цій	нормі	Конституції	йдеться	не	про	рів-
ність	суб’єктів	права	власності	на	землю	між	собою,	а	про	
рівність	останніх	перед	законом.	А	отже,	не	повинно	пе-
редбачатися	жодних		необґрунтованих	пріоритетів.	

Конституція	 України	 гарантує	 не	 тільки	 рівність	
суб’єктів	права	власності,	а	й	рівність	умов	захисту	прав.	
Ця	гарантія	випливає	із	норм	статей	21	та	55	Конституції	
України.	Зокрема,	у	статті	21	сказано,	що	права	і	свобо-
ди	гарантуються	і	не	можуть	бути	скасовані.	Прийняття	
норм	та	законів,	які	будь-яким	чином	звужують	чи	змен-
шують	обсяг	прав	і	свобод	є	недопустимим.	Це	означає,	
що	 суб’єкти	 земельних	 відносин	 у	 разі	 обмеження	 чи	
звуження	їхніх	прав	 і	свобод	мають	право	на	безпере-
чне	оскарження	таких	дій,	захист	своїх	прав	та	відшко-
дування	збитків.	Відповідно,	у	статті	55	Конституції	Укра-
їни	сказано,	що	кожному	гарантується	право	як	на	су-
довий	захист,	так	і	на	захист	своїх	прав	від	порушень	та	
протиправних	 посягань	 будь-якими	 не	 забороненими	
законом	засобами.	Конкретизуючи,	хотілося	б	зазначи-
ти,	що	особа	може	використовувати	право	на	самоза-
хист,	закріплене	у	статті	19	Цивільного	кодексу	України,		
котре	дозволяє	їй	застосовувати	засоби	протидії	поруш-
нику,	 які	 не	 заборонені	 законом	 та	 не	 суперечать	 мо-
ральним	засадам	суспільства,	без	обов’язкового	звер-
нення	до	суду	[5].	

Недопустимість	втручання	органів	державної	влади	
та	місцевого	самоврядування	до	процесу	реалізації	зе-
мельних	прав	суб’єктами	земельних	правовідносин	за-
кріплена	на	загальному	рівні	у	частині	2	статті	19	Консти-
туції	України,	де	вказано,	що	органи	державної	влади	
та	органи	місцевого	самоврядування,	їхні	посадові	осо-
би	зобов’язані	діяти	лише	на	підставі,	у	межах	повнова-
жень	та	у	спосіб,	які	передбачені	Конституцією	та	зако-
нами	України.	Це	означає,	що	органи	державної	влади	
та	місцевого	самоврядування	зобов’язані	у	своїй	діяль-
ності	керуватися	Конституцією	 України	та	не	виходити	
за	межі	наданих	їм	повноважень.	Зазначимо,	що	міжна-
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родними	нормативно-правовими	актами	та	законодав-
ством	України	передбачено,	що	ніхто	не	зобов’язаний	
виконувати	очевидно	злочинні	розпорядження	 і	нака-
зи.	А	отже,	виконання	наказів	чи	розпоряджень	вищих	
суб’єктів	і	органів,	які	суперечать	Конституції	та	законо-
давству	України,	не	є	підставою	для	звільнення	від	від-
повідальності.	

У	 контексті	 цієї	 норми	 неодноразово	 порушувало-
ся	питання	про	те,	чи	має	право	орган	місцевого	само-
врядування	 скасовувати	 раніше	 видані	 ним	 акти,	 бо	
у	 деяких	 випадках	 скасування	 певних	 актів	 звужува-
ло	права	суб’єктів	земельних	відносин,	що	є	порушен-
ням	 Конституції	 України.	 У	 розв’язання	 цієї	 проблеми	
вніс	ясність	Конституційний	суд	України	своїм	рішенням		
№	7-рп/2009	від	6	квітня	2009	року,	згідно	з	яким	ор-
ган	місцевого	самоврядування	може	скасовувати	раніше	
видані	ним	акти,	крім	актів	індивідуального	призначення	
[7].	Якщо	відповідно	до	рішення	органу	місцевого	само-
врядування	виникли	правовідносини,	пов’язані	реаліза-
цією	певних	суб’єктивних	прав	та	охоронюваних	зако-
ном	інтересів,	і	суб’єкти	цих	правовідносин	виступають	
проти	їх	зміни	чи	припинення,	то	до	такого	рішення	не	
можуть	бути	внесені	зміни	і	воно	не	може	бути	скасова-
не.	Адже	як	вказує	Конституційний	суд:	«Це	є	гарантією	
стабільності	суспільних	відносин	між	органами	місцево-
го	самоврядування	і	громадянами,	породжуючи	у	гро-
мадян	впевненість	у	тому,	що	їхнє	існуюче	становище	не	
буде	погіршене	прийняттям	більш	пізнього	рішення»	[7].

Разом	із	тим,	варто	звернути	увагу	на	те,	що	статтею	
155	 Земельного	 кодексу	 України	 встановлена	 відпові-
дальність	за	видання	актів,	які	порушують	права	власни-
ків	земельних	ділянок	[2].	

Невтручання	органів	державної	влади	та	органів	міс-
цевого	самоврядування	також	є	принципом	земельного	
права,	закріпленим	у	статті	5	Земельного	кодексу	Укра-
їни.	У	статті	166-3	Кодексу	України	про	адміністративні	
правопорушення	встановлено	відповідальність	за	дис-
кримінацію	підприємств	органами	влади	і	управління	[3];	
статтею	364	Кримінального	кодексу	передбачено	відпо-
відальність	за	зловживання	владою	або	службовим	ста-
новищем,	а	статтею	206	Кримінального	кодексу	–	за	про-
тидію	законній	господарській	діяльності	тощо	[4].	

Земельний	 кодекс	 України	 в	 статті	 154	 встановлює	
відповідальність	 органів	 виконавчої	 влади	 та	 органів	
місцевого	самоврядування	за	шкоду,	заподіяну	їх	непра-
вомірним	 втручанням	 у	 здійснення	 власником	 повно-
важень	щодо	володіння,	користування	 і	розпоряджен-
ня	земельною	ділянкою.	Статтею	56	Конституції	України	
закріплено	 право	 кожного	 на	 відшкодування	 за	 раху-
нок	держави	чи	органів	місцевого	самоврядування	мо-
ральної	та	матеріальної	шкоди,	завданої	незаконними	
рішеннями,	діями	чи	бездіяльністю	останніх	(зокрема	й	
їх	службових,	посадових	осіб).	Тобто	відшкодування	за-
подіяних	збитків	є	одним	зі	способів	захисту	своїх	прав	
суб’єктами.	

Отже,	 законодавством	 України	 встановлені	 певні	
права	суб’єктів	земельних	правовідносин,	які	гаранто-
вані	Конституцією	України.	Однак	порушення	цих	прав,	
а	разом	із	цим	незабезпечення	конституційних	гарантій	
зумовлюють	потребу	упорядкування	системи	реалізації	
земельних	правовідносин	на	всіх		рівнях,	починаючи	із	
забезпечення	її	природного	функціонування	як	склад-
ників	надання	адміністративних	послуг	на	максимально	
безконтактній	основі	між	чиновниками	органів	управлін-
ня	і	самоврядування	і	завершуючи	можливістю	чесного	
судового	захисту.	

Іще	одне.	Можливість	відшкодування	збитків	за	по-
рушені	права	–	це,	звісно,	добре,	але	нашій	країні	(як	і	
будь-якій	правовій	державі)	необхідна	така	система	за-
конодавства,	котра	передусім	запобігала	би	порушенню	
прав	суб’єктів	правовідносин.	З	огляду	на	велику	кіль-
кість	земельних	суперечок,	труднощів	у	регулюванні	зе-
мельних	 відносин	 і	 застосуванні	 екологічного	 законо-
давства	на	практиці,	очевидно,	що	одних	гарантій	недо-
статньо.	Проблема	гарантування	захисту	прав	суб’єктів	

земельних	 правовідносин	 має	 бути	 розв’язана	 через	
створення	низки	норм,	об’єднаних	у	відповідному	законі	
з	метою	відновлення	порушених	прав	громадян.	
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Прийнятий	14	жовтня	2014	року	пакет	антикорупцій-
них	законів	(так	звана	антикорупційна	реформа),	розроб-
лений	 за	 участю	 громадськості	 та	 міжнародних	 неуря-
дових	організацій,	супроводжувався	до	його	ухвалення	
адекватним	і	демократично	налаштованим	громадським	
контролем.

	 Ідеться	 про	 закони	 України,	 спрямовані	 на	 проти-
дію	злочинності	та	корупції,	як-от:	«Про	засади	держав-
ної	 антикорупційної	 політики	 в	 Україні	 (Антикорупцій-
на	стратегія)	на	2014–2017	роки»	№	1699-VII;	«Про	На-
ціональне	 антикорупційне	 бюро	 України»	 №	 1698-VIІ;	
«Про	запобігання	корупції»	№	1700-VII	(набирає	чинності		
26	квітня	2015	року);	«Про	внесення	змін	до	деяких	за-
конодавчих	актів	України	щодо	визначення	кінцевих	ви-
годоодержувачів	 юридичних	 осіб	 та	 публічних	 діячів»		
№	1701-VII.	

Крім	того,	Указом	Президента	України	№	808/2014	
від	14	жовтня	2014	року	створено	Національну	раду	з	пи-
тань	 антикорупційної	 політики	 як	 дорадчий	 орган	 при	
Президентові	України,	діяльність	якого	спрямована	на	по-
вноцінне	й	ефективне	виконання	ним	своїх	конституцій-
них	повноважень	у	зазначеній	сфері.

Окремі	 механізми	 протидії	 злочинності	 та	 корупції	
регламентуються	у	законах	«Про	прокуратуру»	№	1697-
VII		(набирає	чинності	25	квітня	2015	року),	«Про	внесен-
ня	змін	до	Кримінального	та	Кримінально-процесуально-
го	кодексів	України	щодо	невідворотності	покарання	за	
окремі	злочини	проти	основ	національної	безпеки	та	ко-
рупційні	злочини»	(закон	про	заочне	засудження),	«Про	
запобігання	та	протидію	легалізації	(відмиванню)	дохо-
дів,	одержаних	злочинним	шляхом,	фінансуванню	теро-
ризму	та	фінансуванню	розповсюдження	зброї	масового	
знищення»	(набирає	чинності	6	лютого	2015	року).

Головні	здобутки	активної	участі	громадськості	в	об-
говоренні	необхідних	змін,	розробленні	й	підготовці	про-
ектів	зазначених	вище	нормативно-правових	актів	та	при-
йнятті	їх	більшістю	народних	депутатів	України	полягають	
не	тільки	у	законодавчо	визначених	чітких	пріоритетах	ан-
тикорупційної	політики,	що	дасть	змогу	на	якісно	новому	
рівні	прогнозувати	діяльність	відповідних	служб	та	орга-
нів,	планувати	й	впроваджувати	конкретні	механізми	про-
тидії	злочинності	та	корупції,	а	й	подальшому	практично-
му	контролі	за	їхньою	реалізацією.

Прийняттю	 Закону	 України	 «Про	 засади	 державної	
антикорупційної	політики	в	Україні	(Антикорупційна	стра-
тегія)	на	2014–2017	роки»	[3]	передувала	широка	дискусія,	
ініційована	органами	влади	за	участю	фахівців-практиків	
у	галузі	права,	науковців,	представників	громадськості,	
до	якої	з	відповідними	пропозиціями	залучався	й	автор	як	
представник	Громадської	ради	Міністерства	юстиції	Укра-
їни	й	інших	неурядових	організацій.

Ініціювали	 розроблення,	 обговорення	 та	 подальше	
прийняття	антикорупційного	пакета	законодавчих	актів	на	
вимогу	учасників	масових	протестів	в	Україні	наприкінці	
2013-го	—	на	початку	2014	року.	Громадськість	виступала	
проти	свавілля	керівництва	держави,	чиновництва	та	ко-
рупції,	що	унеможливили	в	Україні	дотримання	прав	лю-
дини	і	громадянина.	

Згідно	 з	 дослідженням	 Global	 Corruption	 Barometer,	
проведеного	 міжнародною	 організацією	 Transparency	

International	 2013	 року,	 36%	 українців	 готові	 вийти	 на	
вулицю,	 протестуючи	 проти	 корупції.	 За	 результата-
ми	дослідження	громадської	думки,	проведеного	Між-
народною	фундацією	виборчих	систем	(IFES)	наприкін-
ці	2013	року,	корупція	вже	входила	до	переліку	найбіль-
ших	проблем	і	викликала	особливе	занепокоєння	у	47%	
громадян.	За	даними	досліджень	Індексу	сприйняття	ко-
рупції,	 також	 проведеному	 Transparency	 International,	
українці	 вважають	 свою	 державу	 однією	 з	 найкорум-
пованіших	 у	 світі:	 2012-го	 і	 2013-го	 Україна	 посідала		
144-те	місце	із	176	країн,	2014-го	згідно	з	глобальною	по-
рівняльною	таблицею	СРІ	Україна	дещо	поліпшила	свої	
позиції	(142-ге	місце),	опинившись	між	Угандою	та	Бан-
гладеш	[5]	.

Антикорупційною	стратегією	охоплені	всі	ключові	сег-
менти	правовідносин,	котрі	виникають	як	під	час	профе-
сійної	діяльності	з	протидії	корупції	уповноважених	на	це	
державних	(зокрема	правоохоронних)	органів,	так	і	під	
час	заходів,	спрямованих	на	реалізацію	превенції	(тобто	
запобігання	злочинності	та	корупції).

З	огляду	на	розроблені	й	прийняті	антикорупційні	пла-
ни	та	нормативи	у	відповідних	правоохоронних	та	інших	
державних	органах,	прокуратура	зможе	ефективніше	ко-
ординувати	їх	діяльність	у	сфері	протидії	злочинності	та	
корупції	 під	 час	 виконання	 покладених	 на	 неї	 функцій	
(стаття	121	Конституції	України).	

Необхідно	наголосити	на	законодавчому	закріпленні	
впровадження	діяльності	нових	антикорупційних	органів.	
Фактично	законодавцем	запропонована	нова	архітектур-
на	модель	(йдеться	про	Національне	антикорупційне	бю-
ро	України,	Національне	агентство	з	питань	запобігання	
корупції,	Національну	раду	з	питань	запобігання	корупції).

Маємо	окреслити	також	місце	 і	роль	прокуратури	в	
системі	органів,	які	професійно	уповноважені	й	можуть	
ефективно	протидіяти	злочинності	та	корупції.	14	жовтня	
2014	року	Верховною	Радою	України	прийнято	нову	ре-
дакцію	Закону	«Про	прокуратуру»,	яким	встановлено	ба-
гато	демократичних	новацій	та	правових	новел	[4].	

Загалом	схвально	сприймаючи	рух	до	кращих	демо-
кратичних	правових	традицій,	мусимо	звернути	увагу	на	
окремі	суперечності.	Зокрема,	маємо	наголосити	на	не-
відповідності	вимог	статті	2	нової	редакції	закону	вимогам	
статті	121	Конституції	України,	оскільки	у	ньому	не	перед-
бачено	виконання	прокуратурою	функції	нагляду	за	до-
держанням	прав	та	свобод	людини	і	громадянина,	додер-
жанням	законів	з	цих	питань	органами	виконавчої	влади,	
органами	місцевого	самоврядування,	їх	посадовими	та	
службовими	особами.	Зазначену	конституційну	функцію	
було	передбачено	відповідно	до	вимог	Закону	«Про	від-
новлення	дії	окремих	положень	Конституції	України»	від	
21	лютого	2014	року	[1].

Про	 необхідність	 відповідності	 пропонованих	 про-
ектом	нової	редакції	Закону	України	«Про	прокуратуру»	
змін	вимогам	Конституції	України	чітко	зазначалося	як	на	
засіданні	4	червня	2014	року	в	профільному	комітеті	Вер-
ховної	Ради,	на	якому	був	присутній	автор,	так	і	у	висно-
вку	 Головного	 юридичного	 управління	 Верховної	 Ради	
від	10	жовтня	2014	року,	тобто	напередодні	голосування	
за	проект.	Окремо	зосереджуватися	на	цьому	не	будемо,	
оскільки	це	є	предметом	розширеної	дискусії.
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Крім	того,	у	новій	редакції	координаційна	діяльність	
прокурора	з	протидії	злочинності	та	корупції	звужена	до	
виконання	передбачених	у	статті	25	закону	функцій	на-
гляду	за	дотриманням	законів	органами,	котрі	провадять	
оперативно-розшукову	 діяльність,	 дізнання,	 досудове	
слідство,	що	значно	порушує	права	громадян	та	матиме	
негативні	наслідки	у	майбутньому.	

Така	 необачність	 призведе	 не	 тільки	 до	 зміни	 відо-
мчих	нормативних	актів	Генерального	прокурора	Укра-
їни,	 а	 саме:	 галузевих	 наказів	 №	 1/1	 «Про	 координа-
цію	діяльності	правоохоронних	органів	у	сфері	протидії	
злочинності	 та	 корупції»,	 №	 4/1	 «Про	 організацію	 про-
курорського	 нагляду	 за	 додержанням	 законів	 органа-
ми,	 які	 проводять	 оперативно-розшукову	 діяльність»,		
№	4/2	«Про	організацію	прокурорського	нагляду	за	до-
держанням	 законів	 спеціальними	 підрозділами	 та	 ін-
шими	 органами,	 які	 ведуть	 боротьбу	 з	 організованою	
злочинністю»,	 №	 10	 «Про	 організацію	 діяльності	 орга-
нів	прокуратури	у	сфері	запобігання	і	протидії	корупції»,		
№	17	«Про	організацію	роботи	з	питань	внутрішньої	без-
пеки	в	органах	прокуратури	України»,	а	й	інших	норма-
тивних	вимог	щодо	здійснення	координаційної	діяльності	
прокурором,	оскільки	лише	він	(за	нормами	криміналь-
но-процесуального	законодавства,	старої	й	нової	редак-
цій	Закону	«Про	прокуратуру»)	має	здійснювати	її	стосов-
но	органів,	які	протидіють	злочинності	та	корупції.	Нині	
прокурор	здійснює	свої	повноваження	щодо	протидії	зло-
чинності	та	корупції	під	час	виконання	функцій,	передба-
чених	Конституцією	України	та	вимогами	статей	5,	9,	10,	
17,	19,	20,	21,	29,	30,	34,	35,	36,	36-1,	44	Закону	України	
«Про	прокуратуру»,	а	також	перелічених	вище	галузевих	
наказів	Генерального	прокурора	України.	

Критика	має	бути	й	щодо	відсутності	у	пакеті	антико-
рупційних	законів,	прийнятих	14	жовтня	2014	року	право-
вого	визначення	та	правової	регламентації	діяльності	спе-
ціально	уповноважених	суб’єктів	у	сфері	протидії	корупції,	
визначених	пунктом	5	статті	5	Закону	України	«Про	засади	
запобігання	і	протидії	корупції»	від	7	квітня	2011	року.	

Незважаючи	на	те,	що	в	новій	редакції	Закону	«Про	
запобігання	корупції»	від	14	жовтня	2014-го	передбачено	
діяльність	та	виконання	відповідних	функцій	спеціально	
уповноважених	суб’єктів	протидії	корупції,	якими,	нага-
даю,	за	положеннями	Закону	України	«Про	засади	запобі-
гання	і	протидії	корупції»	від	7	квітня	2011-го	є	органи	вну-
трішніх	справ,	прокуратури	та	Служби	безпеки	України,	
правової	регламентації	або	посилань	на	дії	таких	інститу-
цій	не	передбачено,	що	має	бути	виправлено.

Вважаємо,	що	такі	недоліки	допущено	через	порушен-
ня	порядку	розроблення	та	прийняття	законопроектів,	а	
також	норм	Закону	«Про	Регламент	Верховної	Ради	Укра-
їни»	№	1861-VI	від	10	лютого	2010	року,	через	емоційність	
і	поспіх	у	прийнятті	вкрай	необхідних,	однак	недопрацьо-
ваних	правових	норм,	що,	на	жаль,	стало	буденним	у	ді-
яльності	парламенту.	Цей	підхід	простежується	й	у	інших	
галузях	і	сферах	суспільного	життя	і,	з	погляду	автора,	має	
бути	виправлений.	Ми	не	повин	ні	жити	в	«країні	культи-
вованого	непрофесіоналізму»	(докладніше	див.:	[6]).	Од-
нак	сама	стратегія	змін	антикорупційного	законодавства	
та	підходів	до	її	реалізації,	звичайно,	імпонує,	оскільки,	як	
і	всім	громадянам	країни,	автору	статті	хочеться	поліпши-
ти	наші	реалії,	зокрема	й	правові.

Координаційна	 діяльність	 прокурора	 й	 надалі	 здій-
снюватиметься	 стосовно	 правоохоронних	 органів,	 а	 в	
окремих	її	формах	 із	залученням	представників	органів	
місцевого	 самоврядування,	 громадськості,	 науковців	 і	
практиків	різних	галузей	з	метою	широкої	превенції	про-
тидії	злочинності	та	корупції	(це	обговоримо	в	окремій	пу-
блікації).

До	діяльності	з	протидії	корупції	та	реалізації	заходів	
щодо	формування	негативного	ставлення	до	неї	серед	на-
селення	антикорупційною	стратегією	охоплено	не	тільки	
законодавчу,	виконавчу,	судову	гілки	влади,	а	й	приват-
ний	сектор.

Головні	напрями	антикорупційної	діяльності	в	держа-
ві	визначені	у	стратегії	на	середньостроковий	період	(три	

роки),	що	дасть	змогу	конкретизувати	всіх	її	суб’єктів	та	
ефективно	впроваджувати	заплановані	дії,	які	мають	бути	
скоординовані	відповідно	до	їхньої	належності	до	право-
охоронних	та	інших	державних	органів.	Стратегією	перед-
бачені	індикатори	прогресу	реалізації	державної	програ-
ми,	що	надасть	можливість	відстежити	ефективність	дій	
кожного	з	учасників.	Їхня	діяльність	може	бути	перевіре-
на	уповноваженими	на	це	суб’єктами	та	через	створений	
моніторинговий	координаційний	механізм	–	Національну	
раду	з	питань	антикорупційної	політики.	

Слід	зазначити,	що	до	участі	в	імплементації	положень	
стратегії	мають	залучатися	представники	громадськості,	а	
також	бізнесу	(як	окремі	представники,	так	і	через	інститут	
бізнес-омбудсмена).	Передбачений	також	громадський	
контроль	діяльності	новостворених	антикорупційних	ор-
ганів.

Так,	в	Національному	антикорупційному	бюро	Украї-
ни,	яке	згідно	зі	статтею	1	відповідного	закону	є	державним	
правоохоронним	органом,	що	має	запобігати,	виявляти,	
припиняти,	розслідувати	корупційні	правопорушення,	від-
несені	до	його	підслідності,	а	також	запобігати	вчиненню	
нових,	створюється,	як	зазначено	в	статті	31,	Рада	громад-
ського	контролю.	Вона	формується	на	засадах	відкритого	
та	прозорого	конкурсу	й	уповноважена	заслуховувати	ін-
формацію	про	діяльність,	виконання	планів	і	завдань	На-
ціонального	бюро;	розглядати	звіти	Національного	бю-
ро	та	затверджувати	свої	висновки	щодо	них;	обирати	з	
її	членів	двох	представників,	які	входять	до	складу	Дис-
циплінарної	комісії	Національного	бюро.	Рада	має	й	 ін-
ші	права,	передбачені	відповідним	положенням	про	неї.	
Зазначмо,	що	завданням	Національного	бюро	є	протидія	
кримінальним	корупційним	правопорушенням,	які	вчине-
ні	вищими	посадовими	особами,	уповноваженими	на	ви-
конання	функцій	держави	або	місцевого	самоврядування,	
та	становлять	загрозу	національній	безпеці.

Новим	Законом	України	«Про	запобігання	корупції»	
[2],	який	набирає	чинності	26	квітня	2015	року,	створюєть-
ся	Національне	агентство	з	питань	запобігання	корупції.	
Як	центральний	орган	виконавчої	влади	зі	спеціальним	
статусом	 агентство	 забезпечує	 формування	 та	 реаліза-
цію	державної	антикорупційної	політики,	є	відповідаль-
ним	перед	Верховною	Радою	України	і	підконтрольне	їй	
та	підзвітне	Кабінету	Міністрів.	Громадський	контроль	за	
його	діяльністю	забезпечує	Громадська	рада	при	Націо-
нальному	агентстві,	яка	згідно	з	вимогами	статті	14	вказа-
ного	закону	утворюється	та	формується	Кабінетом	Міні-
стрів	України	з	15	осіб	за	результатами	конкурсу.	Громад-
ська	рада	заслуховує	інформацію	про	виконання	планів	
і	завдань	Національного	агентства,	затверджує	щорічні	
звіти	про	його	діяльність,	надає	висновки	за	результа-
тами	експертизи	його	проектів,	делегує	для	участі	в	за-
сіданнях	Національного	агентства	свого	представника	з	
правом	дорадчого	голосу.	Національне	агентство	готує	
щорічні	звіти	про	свою	діяльність,	які	після	затвердження	
Громадською	радою	оприлюднюються	на	його	офіційно-
му	веб-сайті.

Відповідно	 до	 Указу	 Президента	 №	 808/2014	 від		
14	жовтня	2014	року	Національна	рада	з	питань	антико-
рупційної	політики	є	консультативно-дорадчим	органом	
при	Президентові	України	та	згідно	з	пунктом	7	положення	
про	її	діяльність	утворюється	у	складі	голови,	виконавчо-
го	секретаря	та	інших	осіб,	які	беруть	участь	у	її	роботі	на	
громадських	засадах.	Національну	раду	очолює	голова,	
який	 призначається	 Президентом	 України.	 Виконавчим	
секретарем	 Національної	 ради	 є	 за	 посадою	 заступник	
глави	адміністрації	Президента	України,	до	відання	якого	
належить	питання	впровадження	реформ.	

До	складу	Національної	ради	також	увійшли:	
заступники	глави	адміністрації	Президента	України,	

до	 відання	 яких	 належать	 питання	 протидії	 корупції	 та	
правового	забезпечення	реалізації	Президентом	України	
визначених	Конституцією	України	повноважень;

голова	Комітету	Верховної	Ради	України,	до	відання	
якого	належать	питання	боротьби	з	організованою	зло-
чинністю	та	корупцією	(за	згодою);
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дві	особи,	кандидатури	яких	пропоновано	Кабінетом	
Міністрів	України;

особа,	 кандидатура	 якої	 пропонована	 Радою	 суддів	
України	(за	згодою);

особа,	 кандидатура	 якої	 пропонована	 Генеральним	
прокурором	України			(за	згодою);

особа,	кандидатура	якої	пропонована	Головою	Рахун-
кової	палати	України	(за	згодою);

шість	 представників	 громадських	 об’єднань	 та/або	
громадських	експертів,	які	мають	досвід	підготовки	про-
позицій	щодо	формування	та	реалізації	антикорупційної	
політики	(за	згодою);

один	представник	від	всеукраїнських	асоціацій	місце-
вого	самоврядування		(за	згодою);

два	представники	від	всеукраїнських	об’єднань	під-
приємців	(бізнес-асоціацій).

Відповідно	до	пункту	3	Положення	про	Національну	
раду	основними	її	завданнями	є:	

1)	підготовка	та	подання	Президентові	України	пропо-
зицій	щодо	визначення,	актуалізації	та	вдосконалення	ан-
тикорупційної	стратегії;

2)	здійснення	системного	аналізу	стану	запобігання	та	
протидії	корупції	в	Україні,	ефективності	реалізації	анти-
корупційної	стратегії,	заходів,	що	вживаються	для	запобі-
гання	та	протидії	корупції;

3)	підготовка	та	надання	Президентові	України	узго-
джених	пропозицій	щодо	поліпшення	координації	та	вза-
ємодії	між	суб’єктами,	які	здійснюють	заходи	у	сфері	запо-
бігання	та	протидії	корупції;

4)	оцінка	стану	та	сприяння	реалізації	рекомендацій	
Групи	держав	проти	корупції	(GRECO),	Організації	еконо-
мічної	співпраці	й	розвитку	(ОЕСD),	інших	провідних	між-
народних	організацій	щодо	запобігання	та	протидії	коруп-
ції,	підвищення	ефективності	міжнародного	співробітни-
цтва	України	у	цій	сфері;

5)	 сприяння	 науково-методичному	 забезпеченню	 з	
питань	запобігання	та	протидії	корупції.

Отже,	наразі	сформовано	нову	прогресивну	систему	
антикорупційного	законодавства,	до	якого	 імплементо-
вано	практично	всі	рекомендації	в	рамках	GRECO,	VLAP,	
OECD.	

Так,	у	напрямі	антикорупційної	політики	передбачені	
механізми	періодичної	оцінки	та	аналізу	проблем	коруп-
ції;	правила	та	процедури	формування,	координації,	мо-
ніторингу,	оцінки	та	звітування	щодо	імплементації	полі-
тики.	В	напрямі	запобігання	корупції	врегульовано	кон-
флікт	інтересів	та	етичні	стандарти;	передбачено	правове	
забезпечення	моніторингу	способу	життя	та	перевірку	до-
брочесності	відповідних	суб’єктів;	передбачено	запрова-
дження	інституту	та	захист	викривачів	корупції;	розшире-
но	права	приватного	сектору	та	громадського	контролю	
за	діяльністю	антикорупційних	органів;	передбачено	ство-
рення	незалежного	антикорупційного	органу	(Національ-
ного	антикорупційного	агентства).	У	напрямі	посилення	
контролю	та	покарання	за	вчинення	корупційних	право-
порушень	 створено	 Національне	 антикорупційне	бюро,	
діяльність	якого	унормовано	відповідним	Законом	Украї-
ни;	посилено	відповідальність	за	окремі	види	корупційних	
правопорушень	та	 створені	нові	антикорупційні	норми;	
розширено	перелік	корупційних	злочинів	та	розроблені	
нові	інструменти	щодо	протидії	корупції.	

Суб’єктів	протидії	корупції	можна	подати	у	такій	по-
слідовності:	в	антикорупційній	політиці	–	Верховна	Рада	
України	(як	законодавчий	та	контролюючий	через	відпо-
відний	профільний	комітет	орган),	уряд,	Національна	ра-
да	з	питань	антикорупційної	політики,	Національне	агент-
ство	з	питань	запобігання	корупції;	у	запобіганні	корупції	
–	Національне	агентство	з	питань	запобігання	корупції,	
органи	прокуратури,	відповідні	органи	державної	влади,	
громадські	організації,	інші	об’єднання;	у	притягненні	до	
відповідальності,	подальшому	судовому	розгляді	та	пока-
ранні	за	корупцію	–	органи	прокуратури,	Національне	ан-
тикорупційне	бюро	України.

Упродовж	2015	року	пріоритетними	в	реалізації	при-
йнятих	норм	будуть:	активна	правоосвітня	кампанія	серед	

новопризначених	кадрів;	створення	Національної	ради	з	
питань	антикорупційної	політики;	затвердження	програми	
щодо	виконання	антикорупційної	стратегії;	ухвалення	від-
повідних	законодавчих	змін	задля	ефективної	діяльності	
Національного	антикорупційного	бюро	та	Національного	
агентства	з	питань	запобігання	корупції,	а	також	їхнє	ка-
дрове	і	матеріально-технічне	забезпечення	для	виконання	
функцій	у	повному	обсязі.

Протягом	2016–2017	років	маємо	впровадити	систему	
електронного	урядування,	а	також	електронного	деклару-
вання	майнового	стану	державних	чиновників,	оцінити	та	
скорегувати	роботу	новостворених	органів	та	завершити	
реалізацію	стратегії,	оцінивши	її	ефективність.	З	цією	ме-
тою	слід	сконцентруватися	на	проведенні	реформи	суду	
й	органів	кримінальної	юстиції,	посиленні	громадського	
контролю	за	діями	та	рішеннями	влади,	ефективному	й	
професійному	впровадженні	прийнятих	стратегічних	за-
вдань.	
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Окреслюєтьсястатусправоохороннихорганівнарізнихетапахрозвиткуукраїнської
державності.Розглядаютьсяісторичніаспектистановленняйрозвиткуінститутуправоохоронних
органів,аналізуютьсяісторичніпам’яткиправатасучаснезаконодавствоУкраїни.Проведений
аналізісторичнихпам’ятокправапідтверджує,щоувітчизняномуправівідповідніоргани(їхні
повноваження,функції,ознаки)отрималисамостійнеправовевизнаннянакожномуетапі
суспільногорозвитку.
Комплекснодослідженогенезисдіяльностіправоохороннихорганів.Наводитьсяісторико-
правовеобґрунтуваннядоцільностіїхстворення.Доведено,щодокорінніполітичні,соціальні
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організаціїправоохоронноїдіяльності,дотриманняпринципівдіяльностіправоохоронних
органів,атакожнаїхнюструктуру.З’ясовано,щоісторичнозапочаткуванняофіційної
правоохоронноїдіяльностізалежитьвідрівнярозвиткуправовихнормтамеханізмівїхньої
реалізації.
Ключовіслова:генезис,правовийстатус,правоохоронніоргани,правоохороннасистема,історія,
пам’яткиправа.
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Постановкапроблеми.Дотримання	прав,	свобод	
громадян	 та	 інтересів	 держави,	 а	 також	 їх	 захист	 від	
протиправних	посягань	пов’язані	з	організацією	діяль-
ності	уповноважених	на	те	органів.	Адже	саме	профілак-
тика,	виявлення	та	розкриття	правопорушень	(злочинів)	
є	однією	з	найголовніших	умов	підвищення	ефективнос-
ті	правоохоронної	діяльності,	формування,	установлен-
ня	та	зміцнення	правової	держави.	

Виділення невирішених раніше частин загаль-
ноїпроблеми.	Доцільність	комплексного	дослідження	
принципів	діяльності	правоохоронних	органів	зумовле-
на	такими	конституційно-правовими	напрямами,	як:	до-
тримання	законності,	свобод,	прав	і	законних	інтересів	
людини	та	громадянина,	розуміння	діяльності	правоохо-
ронних	органів	як	функції	держави.	До	того	ж	за	склад-
них	сучасних	правотворчих	і	державотворчих	процесів	
політика	держави	у	правоохоронній	сфері	реалізується	
шляхом	реформування	певних	правоохоронних	органів.	
Це	не	лише	не	усуває	 проблеми,	 виробленої	 практич-
ною	діяльністю	правоохоронних	органів,	а	й	ускладнює	
їх	формування	та	належне	функціонування.	

Аналізостанніхдосліджень іпублікацій.	Діяль-
ність	 правоохоронних	 органів	 вітчизняні	 науковці	 до-
сліджують	 постійно	 і	 глибоко.	 Статус	 правоохоронних	
органів,	їхні	функції,	повноваження	неодноразово	роз-
глядали	 такі	 вчені,	 як	 Р.	 Бараннік,	 П.	 Біленчук,	 І.	 Бон-
даренко,	В.	Дубінчак,	А.	Куліш,	А.	Кучук,	К.	Мельник,		
О.	Музичук,	П.	Онопенко,	М.	Погорецький,	А.	Пришко,	
О.	Сушинський,	В.	Тацій	та	ін.	

	Однак	уважаємо,	що	вичерпне	визначення	статусу	
правоохоронних	органів	можливе	лише	після	комплек-
сного	дослідження	історичних	витоків	правоохоронної	
діяльності

Формулюванняцілейстатті.	Дослідження	діяль-
ності	 правоохоронних	 органів	 убачається	 можливим	
при	визначенні	генезису	і	розвитку	правоохоронних	ор-
ганів	 на	 теренах	 української	 держави.	 Зазначимо,	 що	
додержавному	 періоду	 не	 були	 притаманні	 будь-які	
спеціальні	органи,	діяльність	яких	спрямовувалася	б	на	
охорону	правопорядку,	забезпечення	прав	особи,	про-
ведення	розшукових	дій,	розслідування	родових	конф-
ліктів	тощо.	

Викладосновногоматеріалудослідження.	Про-
те	аналізуючи	історичні	надбання	–	культуру	первісних	
общинних	утворень	і	племен,	можна	стверджувати,	що	
в	 додержавний	 період	 у	 зародкових	 формах	 існува-
ли	елементи	інституту	правоохоронних	органів,	оскіль-
ки	 додержання	 первісних	 традиційних	 норм,	 різного	
роду	табу	(заборон)	було	аксіомою	для	всіх	членів	ро-
ду	та	племені.	Невиконання	усталених	правил	поведін-
ки	мало	логічний	наслідок	—	засудження	та	покарання	
порушників	віри	й	звичаїв.	Так,	у	первісну	епоху	розви-
тку	людства	вчинялися	діяння,	які	нині	кваліфікуються	
як	злочини.	Будь-які	провини	у	первісному	суспільстві	
були	наслідками	порушення	встановлених	норм	пове-
дінки	–	звичаїв,	традицій,	а	захисною	реакцією	на	по-
рушення	був	розшук	винуватця	та	помста.	Отже,	діяння,	
розшук	особи,	яка	його	вчинила,	та	її	покарання	у	пря-
мому	й	переносному	розумінні	повсякчас	супроводжу-

вали	життєдіяльність	будь-якого	суспільства.	Тому	ціл-
ком	 логічним	 є	 твердження	 про	 існування	 прототипів		
сучасних	 правоохоронних	 органів	 у	 додержавному		
суспільстві.		

Як	засвідчують	історичні	джерела,	норми	звичаєво-
го	права	зароджувалися	на	українських	землях	з	І	сто-
ліття	н.	е.	та	врегульовували	порядок	здійснення	кров-
ної	помсти,	а	також	деяких	процесуальних	дій	(присяга,	
ордалії,	оцінка	показань	свідків).	Поступове	витіснення	
влади	жінки	 і	 становлення	 епохи	патріархату	 не	озна-
чало	 зникнення	 традицій,	 що	 формувалися	 впродовж	
тисячоліть.	Традиції	знайшли	свій	природно-правовий	
відблиск	у	звичаях,	що	врегульовували	поведінку	на	по-
чатковому	етапі	одержавленого	суспільства.	Згадку	про	
такі	звичаї	до	утворення	Давньоруської	держави	можна	
знайти	у	літописах	і	повідомленнях	зарубіжних	авторів.	
Так,	розповідаючи	про	східнослов’янські	племена,	літо-
писець	у	«Повісті	врем’яних	літ»	зазначав,	що	ці	племе-
на	«имяху	обычаи	свои,	и	закон	отец	своих,	и	преданья,	
каждо	свой	нрав»	[7,	с.	34].	

З	розвитком	феодалізму	окремі	звичаї	родового	ла-
ду,	котрі	можливо	було	використовувати	в	інтересах	па-
нівного	 класу,	 поступово	 трансформувалися	 у	 норми	
звичаєвого	права.	Але	саме	існування	звичаєвого	права	
є	логічним	доказом	того,	що	людина	схильна	його	пору-
шувати	[6,	с.	28].	А	наявність	певних	правил	поведінки	й	
породила	потребу	в	їх	реалізації,	викритті,	встановленні	
винних	осіб	у	вчиненні	протиправних	діянь,	а	отже,	на-
явності	правоохоронних	органів.	

Соціально-економічні	 та	 політичні	 відносини	 між	
племенами,	 які	 проживали	 на	 території	 українських	
земель	у	IX	столітті,	зумовили	виникнення	могутнього	
державного	 утворення	 –	 Київської	 Русі,	 яке	 залиши-
ло	епохальний	слід	в	 історії	формування	державнос-
ті	та	правотворчих	 і	правозастосовних	процесів.	Вони	
мають	 нерозривний	 зв’язок	 з	 питанням	 становлення	
правоохоронних	органів	та	вироблення	правоохорон-
ної	функції.	Доказом	правотворчих,	а	також	правозас-
тосовних	процесів	є	факти	втілення	звичаєвого	права	
у	письмових	джерелах.	Хоча	вивчення	староруського	
права	ускладнюється	відсутністю	єдиного	кодифікова-
ного	акта,	який	зберігав	би	норми	і	традиції	розвитку	
держави	Русі,	однак	норми	тогочасного	права	можна	
відшукати	 у	 звичаях,	 традиціях,	 літературних	 джере-
лах,	 як-от:	 Перший	 Києво-Печерський	 звід	 (1074	 р.),	
Повість	врем’яних	літ	(1113–1114	рр.),	Київський	літопис	
(1113–1200	рр.),	Галицько-Волинський	літопис	(1209–
1292	рр.),	договори	Русі	з	греками	Х	ст.	та	законодав-
чий	збірник	«Руська	Правда»	ХІ–ХІІ	ст.	ст.,	що	зберігся	
у	складі	літописів.	Проаналізувавши	правові	норми	пе-
релічених	джерел,	можна	зробити	висновок,	що	ран-
ньофеодальна	держава	Київська	 Русь,	для	якої	були	
притаманні	майнове	розшарування	населення,	приві-
лейоване	 становище	 феодального	 класу,	 мала	 вито-
ки	зародження	правоохоронної	функції.	Спеціалізова-
них	правоохоронних	органів,	звісно,	не	було,	однак	їх-
ні	функції	первісно	здійснювали	князь	та	його	повірені	
(вірники,	мечники,	тіуни).	Цих	осіб	можна	кваліфікува-
ти	як	первісних	працівників	правоохоронних	органів,	

legislationofUkraine.Theanalysisofhistoricallegaldocumentsconfirmsthattherelevantauthorities
(inparticular,theirpowers,functions,andfeatures)obtainedanindependentlegalrecognitioninthe
provisionsofdomesticlegalactsateverystageofUkraine’ssocialdevelopment.
Genesisofthelawenforcementauthorities’activitiesisfullyinvestigated.Historicalandlegalgrounds
forthenecessitytoestablishthelawenforcementauthoritiesaregiven.Thefundamentalpolitical,
socialandeconomicchangesinUkraineareprovedtoinfluencealltheaspectsofsociallifeandto
weightyimpactthelawenforcementactivities,adherencetotheprinciplesofthelawenforcement
authorities,aswellastheirstructure.Historically,officiallaunchofthelawenforcementactivitiesis
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оскільки	за	свої	повноваження	та	розслідування	провин	
вони	 одержували	утримання	від	 місцевого	населення	
[4,	с.	54].	Водночас	правоохоронна	діяльність	у	період	
Київської	Русі	частково	бере	витоки	зі	сфери	княжої	во-
лі	як	свідомої	поведінки	і	діяльності	князя	під	час	роз-
слідування	протиправних	діянь.	І	це	тому,	що	княжа	во-
ля	реалізувалася	початково,	передусім	у	нормативно-
правовому	форматі.	Руська	Правда	містить	язичницькі	
норми,	княжі	грамоти,	церковну	судову	практику,	русь-
ко-візантійські	договори	та	інші	виявлення	княжої	волі.	
В	нормах	законодавчого	збірника	тісно	переплітаються	
матеріальні	 та	процесуальні	положення,	в	яких	також	
можна	 виявити	 окремі	 ознаки	 правоохоронних	 орга-
нів.	Утім,	у	науковому	сенсі	прийнято	поділяти	збірник	
на	три	редакції:	коротку,	поширену	(велику)	і	скороче-
ну.	Остання,	що	являє	собою	пізнішу	редакцію	широкої,	
позбавлена	 характеру	 законодавчої	 пам’ятки.	 Водно-
час	значну	роль	у	формуванні	Руської	Правди	відіграла	
й	судова	діяльність	князів,	яка	підтвердила	велике	зна-
чення	судового	прецеденту	як	джерела	права	Київської	
Русі.	Приміром,	посилання	на	конкретні	судові	рішення	
можливо	знайти	у	ст.	23	короткої	Правди	та	ст.	2	поши-
реної	(великої)	Правди,	де	зазначено,	зокрема,	що	так	
судив	Ярослав,	так	вирішували	і	його	сини	[8,	с.	47].	

Тож	 можна	 стверджувати,	 що	 Руська	 Правда	 у	 ко-
роткій	(а	згодом	і	у	поширеній)	редакції	є	основним	ко-
дифікованим	джерелом	права	і,	відповідно,	способів	та	
методів	 діяльності	 первісних	 правоохоронних	 органів	
раннього	 феодалізму.	 Цей	 законодавчий	 збірник	 має	
двоякий	 характер,	 адже	 містить,	 умовно	 кажучи,	 два	
види	норм:	матеріальні	(регулюють	суспільні	відносини	
щодо	права	власності,	зобов’язального,	сімейного,	спад-
кового,	 кримінального	 прав)	 та	 процесуальні	 (перед-
бачають	порядок	судочинства	загалом	та	розслідування	
злочинів,	тобто	правоохоронну	функцію).	

Отже,	започаткування	та	становлення	правоохорон-
них	органів	на	українських	землях	сягає	першої	пам’ятки	
права	–	Руської	Правди	періоду	Київської	Русі.	Хоча	цей	
збірник	неодноразово	був	об’єктом	дослідження,	однак	
проблематика	 визначення	 прототипу	 право	охоронних	
органів	потребує	аргументованого	дослідження	норм	са-
ме	поширеної	редакції	пам’ятки	в	контексті	з’ясування	
особливостей	формування	правоохоронних	функцій.	

Розпад	 Київської	 Русі	 як	 держави	 (30-ті	 роки				
XII	 століття)	–	закономірний	результат	 її	економічного	
й	політичного	розвитку.	 Її	правонаступником	стало	Га-
лицько-Волинське	 князівство	 (1199	 р.	 –	 40–60-ті	 роки		
XIV	 століття).	 Зокрема,	 у	 ньому	 збереглися	 елементи	
розслідування,	притаманні	Київській	Русі.	

Руська	Правда	як	кодекс	давньої	Русі	й	Галицько-Во-
линського	князівства	втратила	своє	пряме	значення	ли-
ше	наприкінці	XV	століття	внаслідок	поневолення	укра-
їнських	земель	владою	князів	литовських.	У	Великому	
Князівстві	Литовському	державно-правові	форми	дав-
ньої	Русі	органічно	продовжилися,	розвилися	і	еволюці-
онували.	Більше	того,	право	Великого	Князівства	Литов-
ського	розвивалося	на	засадах	староруського	права	та	
його	правоохоронної	практики.	

Тематика	становлення	правоохоронних	органів	зна-
ходить	свої	витоки	й	у	законодавчій	пам’ятці	литовської	
держави	 XVI	 століття	 –	 Литовському	 статуті,	 який	 мав	
три	редакції	(1529	р.,	1566	р.,	1588	р.).	Питання	визна-
чення	 органів,	 котрі	 здійснюватимуть	 правоохоронну	
діяльність,	відповідало	загальній	тенденції	внутрішньої	
політики	Великого	Князівства	Литовського	як	держави.	
Зокрема,	сутність	такої	внутрішньої	політики	полягала	в	
тому,	щоб	«з	ласки	господарської	зберегти	старовину,	
закріпити	соціальний,	політичний	і	юридичний	лад	зем-
лі»	[5,	c.	107].	

Переломним	моментом	для	розвитку	правоохорон-
них	органів	на	українських	землях	стала	політична	унія	

між	Литвою	і	Польщею,	що	супроводжувалася	вдоско-
наленням	 норм	 староруського	 права	 шляхом	 застосу-
вання	юридичних	надбань	Польської	держави,	запози-
чення	їхньої	практики	регулювання	суспільних	відносин.	
Так,	основним	досягненням	литовсько-польської	доби	
з	питань	розвитку	правоохоронної	діяльності	є	виділен-
ня	процесуального	права	в	окрему	галузь	та	доповнен-
ня	судового	процесу	різними	процесуальними	діями	[10,		
с.	91].	Литовський	статут	діяв	ще	впродовж	століття	після	
занепаду	Великого	Князівства	Литовського.	Він	слугував	
джерелом	національного	права	Лівобережної	України	й	
був	чинним	на	значній	частині	української	території	май-
же	до	середини	ХІХ	століття,	тобто	дія	Литовського	ста-
туту	поширювалася	й	на	Річ	Посполиту	і	надалі	знайшла	
підтвердження	у	Березневих	статтях	 1654	року	за	часів	
Гетьманщини.

Вагому	 роль	 у	 формуванні	 національних	 ідеалів	 та	
правосвідомості	українського	суспільства	відіграв	пері-
од	українсько-козацької	доби.	На	Запорізькій	Січі	було	
запроваджено	полковий	устрій,	відповідно	до	якого	пра-
воохоронна	діяльність	здійснювалася	отаманами	і	геть-
манами	 [3,	 с.	 17–19].	 Слушно	 у	 своїй	 праці	 зауважила		
Н.	 Сиза	 про	 те,	 що	 за	 часів	 Козаччини	 правоохоронна	
функція	реалізовувалася	у	кримінально-процесуально-
му	провадженні,	де	джерелами	доказів	були:	пояснення	
сторін,	показання	свідка,	призначення	«оскарженого»,	
присяга,	допити	на	муках,	документи,	речові	докази	[9,	
с.	84].	Фактично	такі	різновиди	правоохоронної	діяль-
ності,	як	розшукова	діяльність,	досудове	розслідування,	
охорона	громадського	порядку,	здійснювалися	уповно-
важеними	органами	державної	влади.	

Що	ж	до	Московського	царства,	під	владу	якого	по-
трапила	 частина	 українських	 земель,	 то	 в	 його	 зако-
нодавстві	також	можна	знайти	витоки	правоохоронної	
діяльності	 саме	 у	 розвитку	 характерних	 елементів	 об-
винувально-розшукового	 процесу.	 Аналіз	 норматив-
но-правових	актів	тогочасного	періоду	дає	можливість	
стверджувати,	що	правовими	витоками	існування	пра-
воохоронних	 органів	 у	 ті	 часи	 є:	 1)	 Соборне	 уложення	
1649	р.,	за	яким	правоохоронні	функції	покладалися	на	
осіб,	котрі	здійснювали	розшук	губних	старост,	та	зем-
ську	поліцію	[11,	с.	163];	2)	Указ	Петра	І	«Об	учреждении	
Петром	І	правительствующего	Сената»	(22.02.1711),	від-
повідно	до	якого	створено	фіскальну	службу	з	повнова-
женнями	 щодо	 контролю	 та	нагляду	 за	органами	 дер-
жавної	влади;	3)	Указ	Петра	І	«Об	учреждении	полицей-
ской	канцелярии»	(20.05.1715),	за	яким	правоохоронні	
функції	покладалися	на	поліцейську	службу;	4)	маніфест	
«Об	учреждении	министерств»	(8(20).09.1802),	де	серед	
восьми	створених	міністерств	було	й	Міністерство	вну-
трішніх	справ.

Протягом	 XVII–XX	 століть	 правоохоронні	 органи	
формувалися	 з	 чітким	 розподілом	 функцій	 та	 визна-
ченням	завдань.	Основна	мета	–	забезпечення	безпе-
ки	державного	механізму	та	конституційного	ладу.	До		
системи	 правоохоронних	 органів	 належали	 поліція,	
прокуратура,	жандармерія,	органи	служби	державної	
безпеки.

Упродовж	1917–1921	рр.	на	теренах	сучасної	України	
було	створено	такі	вітчизняні	правоохоронні	органи,	як	
жандармерія,	варта	Гетьманату,	народна	міліція	Дирек-
торії,	розвідка,	контррозвідка,	прокураторія,	органи	без-
пеки	Директорії,	інші	спеціальні	служби,	основні	завдан-
ня	яких	–	боротьба	зі	злочинністю,	забезпечення	право-
порядку	та	правомірної	поведінки	в	державі.	

Основні	завдання	правоохоронних	органів	за	радян-
ської	доби	такі:	дотримання	соціалістичної	законності,	
забезпечення	централізму	влади,	охорона	громадської	
безпеки	 та	 громадського	 порядку,	 дотримання	 прав	 і	
свобод	людини	і	громадянина,	зокрема	права	на	життя	
і	здоров’я,	запобігання	розвитку	безпритульності	тощо.	
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До	основних	правоохоронних	органів	цього	періоду	слід	
віднести	міліцію	[2],	а	також	прокуратуру	[1].

З	моменту	ухвалення	Декларації	про	державний	су-
веренітет	України	від	16	липня	1990	року,	Акта	незалеж-
ності	України	від	24	серпня	1991	року	та	становлення	 і	
розвитку	України	як	незалежної	держави	правоохорон-
ні	органи	зазнали	кардинального	реформування.	Вито-
ками	нормативно-правового	 закріплення	статусу	пра-
воохоронних	 органів	 за	 часів	 незалежності	 України	 є	
Конституція	України,	Закони	України	«Про	міністерства	
і	державні	комітети	Української	РСР»,	«Про	прокурату-
ру»,	«Про	міліцію»,	«Про	оперативно-розшукову	діяль-
ність»,	«Про	Службу	безпеки	України»	та	 інші.	Маємо	
наголосити	на	істотних	змінах	у	завданнях	правоохорон-
них	органів,	до	яких	належить	забезпечення	законності,	
гуманізму,	поваги	до	особи,	соціальної	справедливості,	
рівності,	гласності	та	позапартійності.	

Висновки.	Правоохоронні	органи	як	ефективний	ін-
струментарій	забезпечення	законності	у	державі	за	сво-
єю	сутністю	відомі	давно.	Докорінні	політичні,	соціальні	
й	економічні	зміни	в	Україні	охопили	всі	сфери	суспіль-
ного	 життя	 та	 істотно	 вплинули	 на	 організацію	 право-
охоронної	діяльності,	дотримання	принципів	діяльності	
правоохоронних	органів,	а	також	їхню	структуру	і	харак-
тер.	Водночас,	як	свідчить	статистика,	стан	злочинності	в	
державі	становить	вагому	загрозу	національній	безпеці	
України.	Злочинність	–	один	із	негативних	чинників,	що	
впливає	на	ефективність	діяльності	органів	державної	
влади,	підриває	стабільність	і	систему	правопорядку,	за-
хищеність	прав,	свобод	і	законних	інтересів	громадян.

Потенційні	можливості	правоохоронних	органів	на	
сьогоднішній	день	важко	переоцінити.	Проведений	ана-
ліз	історичних	пам’яток	права	щодо	виникнення	та	роз-
витку	правоохоронних	органів	підтверджує,	що	у	вітчиз-
няному	праві	відповідні	органи	(а	саме	їхні	повноважен-
ня,	 функції,	 ознаки)	 отримували	 самостійне	 правове	
визнання	на	кожному	етапі	суспільного	розвитку.	

Правоохоронні	органи	беруть	свої	витоки	з	моменту	
започаткування	офіційної	правоохоронної	діяльності	й	
залежать	від	рівня	розвитку	правових	норм	та	механіз-
мів	їх	реалізації.	Організація	правоохоронної	діяльності	
(тобто	основи	забезпечення	функціонування	правоохо-
ронних	органів)	є	характерною	для	кожного	суспільно-
політичного	ладу.	
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