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У статті систематизовані наявні підходи 
до визначення сутності поняття «громад-
ська організація» та запропонована власна 
дефініція. Узагальнені ключові ознаки гро-
мадських організацій: неурядовість, добро-
вільність об’єднання її членів, неприбутко-
вість, незалежність, організаційна єдність, 
самоврядність, суспільна користь, спіль-
ність інтересів членів організації тощо.
Ключові слова: громадська організація, 
неурядова організація, недержавна органі-
зація, неприбуткова організація, «третій 
сектор».

В статье систематизированы существую-
щие подходы к определению сущности поня-
тия «общественная организация» и предло-
жена собственная дефиниция. Обобщены 
ключевые признаки общественных органи-
заций: неправительственность, доброволь-
ность объединения ее членов, неприбыль-

ность, независимость, организационное 
единство, самоуправление, общественная 
польза, общность интересов членов орга-
низации и другое.
Ключевые слова: общественная органи-
зация, неправительственная организация, 
негосударственная организация, непри-
быльная организация, «третий сектор».

The article systematizes existing approaches to 
the definition of the concept of "public organiza-
tion" and proposes its own definition. The key 
features of public organizations are generalized: 
non-government, voluntary association of its 
members, non-profitability, independence, orga-
nizational unity, self-government, public benefit, 
common interests of members of the organiza-
tion, etc.
Key words: civil society organization, non-gov-
ernmental organization, non-profit organization, 
“third sector”.

Постановка проблеми. Впродовж остан-
ніх років в нашому суспільстві відбулися суттє-
ві зміни в світогляді людей, в їх способі життя, 
соціальних настроях, що суттєво позначилось 
на формах участі громадян у розв’язанні со-
ціальних проблем. Розпочався новий етап 
у формуванні громадянського суспільства, 
посилилась взаємодія влади з громадські-
стю, зросла роль громадських організацій 
у вирішенні актуальних проблем суспільного 
розвитку, подоланні кризових явищ у всіх сфе-
рах життєдіяльності сучасного українського 
суспільства [1, с. 29].

Важливим кроком у налагодженні ефектив-
ного діалогу та партнерських відносин органів 
державної влади та місцевого самоврядуван-
ня з громадськими організаціями, передусім з 
питань забезпечення прав і свобод людини й 
громадянина, була розроблена та затвердже-
на Указом Президента в 2016 році «Національ-
на стратегія сприяння розвитку громадянсько-
го суспільства в Україні на 2016–2020 роки» 
[8]. У стратегії визначається важлива роль 
розгалуженої системи громадських організа-
цій у соціально-економічному розвитку краї-
ни, стан якої є важливим показником розвитку 
громадянського суспільства. Це можуть бути 
громадські організації, спілки, фонди, асоціа-
ції тощо.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідження ролі громадських організацій 
в умовах становлення та розвитку громадян-
ського суспільства завжди викликало інтерес 
як в українських дослідників, так і в закордон-
них авторів. Вітчизняними вченими вивча-

ються різні аспекти діяльності громадських 
організацій: питання сутності та типологізації 
громадських організацій (В. Бех, О. Ващук, 
Л. Войтова, А. Івченко, Л. Усаченко, В. Сте-
паненко та інші); роль громадських організа-
цій у становленні та розвитку громадянського 
суспільства (В. Коваленко, А. Лясота, А. Мат-
війчук, М. Шевченко, О. Юлдашев та інші); 
правові аспекти взаємовідносин громадських 
організацій і держави (А. Галай, В. Ковальчук, 
В. Кравчук, С. Пономарьов та інші); соціаль-
на відповідальність громадських організацій 
в Україні (У. Волинець, В. Дементов, І. Стро-
нянська, І. Ткачук).

Постановка завдання. Основне завдан-
ня цієї статті – уточнити поняття «громадська 
організація» та проаналізувати наявні підходи 
до його визначення.

Виклад основного матеріалу. Варто 
зазначити, що громадські організації часто 
ототожнюють з «третім сектором», адже всі 
наявні в суспільстві структури можна розді-
лити на три сектори. Перший сектор охоплює 
державні органи, які охоплюють всі три галузі 
державної влади: законодавчу (Верховна Рада 
України), виконавчу (Президент, Уряд, мініс-
терства, відомства, комітети та виконавчі ор-
гани влади) та судову (вся система судових 
органів). Другий сектор – це сукупність під-
приємств й інших організаційних структур, 
як державних, так і суспільних, які займають-
ся виробничою діяльністю, а також надають 
послуги. Це, по суті, ті структури, які станов-
лять економічну основу суспільства, адже 
головною метою їх діяльності є одержання  
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прибутку. Третій сектор охоплює широкий 
спектр різних організацій, які не входять у пер-
ші два [9, с. 102–103].

Беручи до уваги відсутність у норматив-
но-правових документах України визначення 
самого терміну «третій сектор», науковці та 
практики часто його сутність співвідносять з 
такими поняттями, як «громадянське об’єд-
нання», «недержавні», «неурядові», «некомер-
ційні» або «неприбуткові організації», оскільки 
у вітчизняній теоретичній та практичній діяль-
ності під «третім сектором» розуміють сукуп-
ність об’єднань громадян, кожне з яких є до-
бровільною, незалежною, неприбутковою та 
орієнтованою на суспільне благо організацією 
[16, с. 34–35].

Як зазначає В. Кравчук, неприбутковий 
«третій сектор» є визначальним у забезпечен-
ні потреб і захисті інтересів громадян не лише 
перед державою, а й перед ринком, оскільки 
його основним завданням є загальне благо, 
тоді як у комерційному секторі задовольня-
ються переважно власні економічні потреби. 
Ані державний сектор, ані комерційний, окре-
мо чи разом, не спроможні повно забезпечити 
колективні інтереси, громадянські права, пра-
во на соціальний захист, збереження культур-
ної ідентичності, вирішення проблем довкілля 
тощо [6, с. 74–75].

М. Шевченко зазначає, що «третій сек-
тор» – це «не проста сукупність громадських 
організацій та політичних партій, а певна 
система сталих принципів, традицій та пра-
вових норм самоорганізації людей щодо 
регулювання суспільних відносин у відпо-
відності з їх інтересами. Особливість даної 
системи полягає в тому, що вона розкри-
ває спосіб створення й функціонування 
незалежних від державних та комерційних 
структур об’єднань громадян, здатних за-
хищати свої інтереси як один перед одним, 
так і перед самою державою та бізнесом»  
[15, с. 11].

Таким чином, можемо зробити висновок, 
що третій сектор не є додатком до держав-
ного та комерційного секторів, а є неодмін-
ним атрибутом сучасних демократичних кра-
їн щодо регулювання соціальних відносин. 
Наявність, структурованість, взаємозв’язок, 
взаємодія та дієвість «організацій третьо-
го сектору», спрямованих на досягнення 
соціально значущих цінностей для суспіль-
ства, спільнот, соціальних груп та індиві-
дів, є основою формування громадянського 
суспільства.

Відзначимо, що громадські організації ма-
ють досить широкий синонімічний ряд. Зо-
крема в соціологічній літературі поряд з ка-
тегорією «громадська організація» широко 
вживаються такі родові поняття, як: «неуря-
дова організація», «недержавна організація», 

«неприбуткова (некомерційна) організація», 
«організація третього сектору», «інститут гро-
мадянського суспільства», «громадський рух» 
тощо. 

Термін «неурядова організація» вперше 
було використано в Статуті ООН у 1945 році, 
надалі він був закріплений у міжнародних доку-
ментах та в нормативно-правових актах бага-
тьох країн. В англомовних публікаціях для по-
значення громадських організацій переважно 
використовуються два поняття – це «громад-
ська організація» (civil society organization, 
CSO) та «неурядова організація» (non-
governmental organization, NGO). Погоджую-
чись з думкою С. Пономарьова, зазначимо, 
що у сучасних міжнародно-правових докумен-
тах та офіційних англомовних виданнях пере-
важно використовується поняття «неурядова 
організація» (non-governmental organization, 
NGO) [10, с. 111–112]. В Україні, відповідно 
до «Рекомендації СМ/Rec (2007)14 Коміте-
ту Міністрів Ради Європи державам-членам 
щодо створення та діяльності неурядових 
організацій, «неурядові організації (НУО)» 
визначаються як «добровільні самоврядні 
об’єднання або організації, створені для ре-
алізації некомерційних завдань їх засновників 
або членів» [12]. Це можуть бути асоціації, 
благодійні заклади, спілки, фонди, некомер-
ційні організації, товариства чи трасти. До 
неурядових організацій не належать політичні 
партії. Серед основних принципів діяльності 
неурядових організацій, відповідно до вище-
вказаної Рекомендації, до НУО зараховують-
ся організації, створені окремими особами 
(фізичними або юридичними) чи групою осіб. 
Вони можуть бути як національними, так і між-
народними за складом і сферою діяльності. 
Неурядові організації – це зазвичай, хоча й 
не завжди, організації, засновані на членстві. 
Основною їх метою не є отримання прибут-
ку; прибуток, який отримується ними під час 
власної діяльності, не розподіляється між 
членами або засновниками, а використо-
вується для виконання завдань організації. 
Неурядові організації можуть бути як нефор-
мальними організаціями, так і структурами, 
які мають правосуб’єктність [14, с. 313–314]. 
Отже поняття «неурядова організація» вказує 
на те, що організація є самостійною та неза-
лежною від уряду, а її діяльність спрямована 
на задоволення суспільних потреб і переслі-
дує гуманітарні цілі. 

Український дослідник В. Бех зазначає, що 
«неурядові організації – це організації, створе-
ні не з метою отримання і розподілу прибутку, 
а з метою зробити нову справу, досягти по-
зитивних змін в наявному стані суспільства, 
допомогти людям незалежно від їх національ-
ності, віросповідання, політичних вподобань 
тощо» [3, c. 64].
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Таким чином, головними ознаками неуря-
дових організацій є їх недержавність, неза-
лежність, неприбутковість, самостійність та 
спільність інтересів членів організації.

Не зважаючи на те, що визначення понят-
тя «недержавна організація» чи «недержавна 
неприбуткова організація» (НДО) є найбільш 
вживаним у вітчизняній літературі, воно не 
має юридичного застосування ані в Україні, ані 
в інших європейських країнах. Як зазначають 
сучасні українські науковці, активне вживання 
цього поняття відбувається тому, що воно є 
досить широким і дозволяє підкреслити саме 
той факт, що йдеться не про державні органі-
зації та інституції [13, с. 130].

Т. Черкашина, посилаючись на науковий 
доробок британського дослідника П. Рідінга, 
вважає, що багатоаспектність діяльності не-
державних організацій призвела до того, що 
в науковій літературі немає єдиного тракту-
вання поняття недержавної організації, тому 
пропонує такі визначення: самокероване 
об’єднання людей, які прагнуть досягти спіль-
ної мети шляхом спільних дій; організація, 
заснована на добровільних засадах; соціальна 
сила, яка забезпечує інтеграцію окремих інди-
відів у суспільство, сприяє єдності та згурто-
ваності суспільства; спосіб зняття напруги між 
потребами громади, соціальною політикою і 
соціальним забезпеченням [17, с. 90].

Отже недержавні організації (НДО) ми мо-
жемо визначити як організації, що створю-
ються і керуються громадянами без жодного 
формального втручання держави задля досяг-
нення ними соціально-значущих цілей шляхом 
спільних дій.

Ще однією обов’язковою характеристикою 
громадської організації є її неприбутковість, 
яка має особливий режим діяльності та оподат-
кування. Ці організації не залежать ні від дер-
жави, ні від бізнесу; для них характерні непри-
бутковість, некомерційність; вони засновані 
на добровільній активності громадян; значну їх 
частину становлять благодійні організації, що 
визначає їх філантропічність. 

Н. Гура дає таке визначення неприбутко-
вої організації – «це самостійний господа-
рюючий суб’єкт, який має права юридичної 
особи і здійснює діяльність, передбачену 
установчими документами, має самостійний 
баланс, поточні рахунки в банках, печатку, 
веде бухгалтерський облік, подає звітність 
відповідно до законодавства, не має на меті 
отримання прибутку» [4, с. 24].

Всупереч розбіжностям щодо вживання 
понять «неурядова організація», «недержавна 
організація», «неприбуткова (некомерційна) 
організація», «організація третього сектору», 
на нашу думку, використання терміну «гро-
мадська організація» є найбільш доцільним, 
оскільки він міститься в Законі України «Про 

об’єднання громадян», а також є найбільш 
усталеним та традиційним для переважної 
більшості українського суспільства.

Законом України «Про громадські об’єднан-
ня» чітко визначається поняття «громадська 
організація». Це визначення керується тим, 
що громадські організації є одним із різнови-
дів об’єднань громадян. Відповідно до статті 
3 цього закону, громадською організацією є 
об’єднання громадян для задоволення та за-
хисту своїх законних соціальних, економічних, 
творчих, вікових, національно-культурних, 
спортивних та інших інтересів [11].

А. Матвійчук на основі порівняльного аналі-
зу змісту таких родових понять, як: «неурядова 
організація», «недержавна організація», «тре-
тій сектор», «громадську організацію» визна-
чає як «добровільне об’єднання громадян, 
яке сприяє розвиткові їхньої політичної, соці-
альної, трудової активності й самодіяльності, 
задоволенню і захисту їхніх багатогранних ін-
тересів і запитів, і діє відповідно до завдань і 
цілей, закріплених у їхньому статуті» [7, c. 15].

В. Коваленко громадську організацію 
визначає як «легітимну, недержавну, некомер-
ційну організацію, що створюється на основі 
об’єднань громадян чи юридичних осіб шля-
хом самоорганізації та функціонує за рахунок 
недержавних коштів з метою захисту інтересів 
або надання послуг своїм членам, виконання 
соціально значущих функцій» [5, c. 8].

А. Галай вважає, що громадська органі-
зація – це «громадське формування, що діє 
на засадах добровільності та рівноправності 
для спільної реалізації прав і свобод людини, 
задоволення й захисту своїх законних інтере-
сів та яке не має на меті одержання прибутку 
для його наступного розподілу між учасника-
ми» [2, с. 68].

В. Кравчук вважає за доцільне запропо-
нувати власну дефініцію досліджуваного 
феномену, враховуючи, що будь-яке визна-
чення не вичерпує свій зміст, який з розвит-
ком науки постійно змінюється. Громадську 
організацію авторка визначає як «сукупність 
об’єктивних, постійно повторюваних і сталих 
соціальних зв’язків та відносин між індивіда-
ми, які добровільно об’єднуються для спіль-
ного задоволення власних специфічних 
потреб та інтересів, що сприяє їх самореа-
лізації, при цьому їх діяльність свідомо коор-
динується для досягнення загальної мети» 
[6, c. 84].

Проаналізувавши наявні підходи до визна-
чення поняття «громадська організація», 
відзначимо, що ключовими ознаками гро-
мадських організацій є: неурядовість, до-
бровільність об’єднання її членів, неприбут-
ковість, незалежність, організаційна єдність, 
самоврядність, суспільна користь, спільність 
інтересів членів організації тощо.
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Висновки. Отже, враховуючи численність й 
різноманіття наукових підходів щодо розумін-
ня сутності поняття громадської організації, 
ми можемо запропонувати наступне визна-
чення. Громадська організація – це добро-
вільне, незалежне, неприбуткове об’єднання 
громадян, засноване на спільності інтересів її 
членів, спрямованих на досягнення соціально 
значущих цінностей, захист інтересів та вирі-
шення гострих соціальних проблем суспіль-
ства, спільнот, соціальних груп та індивідів.
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