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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторо"

ни, та Європейським Союзом, Європейським співтова"

риством з атомної енергії і їхніми державами"членами,

з іншої сторони, передбачає посилення співробітницт"

ва та діалогу з питань міжнародної безпеки та антикри"

зового управління з метою реагування на глобальні й

регіональні виклики та основні загрози.

Події на сході України, окупація частини українсь"

кої території, діяльність незаконних збройних форму"

вань призвели до порушення територіальної цілісності

країни. Інформаційна, військова та гуманітарна підтрим"

ка "східним сусідом" сепаратистів вимагають від дер"

жавних органів ефективного державного регулювання

діяльності недержавних інституцій, особливо тих, чия

діяльність безпосередньо або опосередковано може

впливати на національну безпеку.

Виклики та загрози, що виникають за таких умов,

змушують державні органи України до пошуку та за"

провадження результативних заходів щодо оператив"

ного на них реагування з метою нейтралізації або змен"

шення негативного впливу. Одним з таких заходів є

здійснення ефективного державного регулювання

діяльності вищезазначених інституцій у сфері національ"

ної безпеки.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ ТА ВИДІЛЕННЯ
НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Дослідженням державного регулювання діяльності
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приділяється увага представниками юридичних, еконо"

мічних, політичних наук. Проте здебільшого досліджу"

ються різні аспекти взаємодії органів державної влади

з неурядовими, неприбутковими, громадськими орга"

нізаціями та об'єднаннями громадян, які ще іноді на"

зивають "громадянським суспільством". Деякі питан"

ня їх класифікації відображені у дослідженнях Н. Ниж"

ник, С. Дубенко, Л. Пашко, І. Дзюбка, К. Левківського,

В. Андрущенка, В. Бебика, В. Білецького, О. Сунгуро"

ва, Л. Кормич, Д. Шелест, В. Новохацького, В. Менджу"

ла, І. Сибіги, К. Павлюк та інших.

Водночас аналіз праць вітчизняних науковців з дер"

жавного управління свідчить про фрагментарність до"

сліджень недержавних інституцій, їх видів та класифі"

кації, а також державного регулювання їх діяльності у

сфері національної безпеки.

Недостатній ступінь розробленості, необхідність

дослідження державного регулювання діяльності не"

державних інституцій у сфері національної безпеки, а

також його виняткове значення для забезпечення без"

печного розвитку суспільства, суверенітету і терито"

ріальної цілісності держави та захисту прав і свобод лю"

дини й громадянина та прав і законних інтересів юри"

дичних осіб підтверджують актуальність обраної тема"

тики дослідження.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є дослідження видів недержавних

інституцій, визначення основних критеріїв їх класи"

фікації та визначення основних напрямів діяльності

недержавних інституцій у сфері національної безпе"

ки.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Зазвичай науковці поділяють суспільство на три сек"

тори: до першого (державного) сектору належать "орга"

ни державної влади, бюджетні установи та організації,

засновані на підставі закону чи в межах повноважень

державних органів" [23, с. 3], другий (недержавний при"

бутковий) складає "система підприємств, господарсь"

ких товариств та індивідуальних підприємців, що зай"

маються діяльністю, пов'язаною з отриманням прибут"

ку" [23, с. 3], третій (недержавний неприбутковий) сек"

тор — "недержавні, некомерційні об'єднання громадян,

які прагнуть допомогти собі та іншим, не ставлячи за

мету одержання прибутків", функція яких "полягає у

вираженні й захисті прав і свобод громадян та задово"

ленні політичних, економічних, правових, соціальних,

культурних та інших інтересів" [24, с. 5].

Предметом нашого дослідження є державне регу"

лювання діяльності другого та третього сектору, які ми

пропонуємо об'єднати під єдиним поняттям "недержавні

інституції". Їх економічні, політичні, адміністративні,

соціально"культурні та інші функції полягають у задо"

воленні матеріальних, духовних та інших потреб, зок"

рема, вони допомагають людині, суспільству, державі у

розв'язанні проблем повсякденного життя, відкривають

широкі можливості для виявлення економічної та су"

спільно"політичної ініціативи, здійснення функцій само"

врядування. Діяльність цих інституцій поширюється на

економічну, політичну, гуманітарну, інформаційну, еко"

логічну, безпекову та інші сфери суспільного та держав"

ного життя України [25]. Тому їх класифікація є важли"

вим аспектом наукового дослідження.

У реєстрі ЄДПОУ на початок 2016 року було зареє"

стровано 1121347 юридичних осіб [22, c. 246] (під"

приємств, установ, організацій, закладів зі статусом

юридичної особи). За даними Держстату в Україні у 2015

році зареєстровано 68911 громадських організацій та

9271 товариств, підприємств (юридичних осіб), створе"

них громадськими організаціями для виконання їх мети

(цілей) та напрямів діяльності [21, с. 3].

Зважаючи на зазначене, на нашу думку, до основ"

них видів недержавних інституцій в Україні належать

підприємства, установи, організації, заклади, фонди,

банки, керівниками, власниками, засновниками яких не

є держава в особі її органів та посадових осіб, недер"

жавні засоби масової інформації, громадські об'єднан"

ня, політичні партії, професійні та творчі спілки, релі"

гійні, благодійні, волонтерські об'єднання та організації,

органи місцевого самоврядування та їх асоціації й орга"

ни самоорганізації населення, організації роботодавців,

фізичні особи — підприємці, представництва міжнарод"

них та іноземних неурядових організацій.

Енциклопедичні видання України визначають під"

приємство основною організаційною ланкою в галузі

економіки, самостійний господарчий суб'єкт з правами

юридичної особи, який здійснює виробничу, науково"

дослідну чи іншу не заборонену законом діяльність на

прибутковій чи неприбутковій основі [1, с. 644]; основ"

ною ланкою народного господарства, яка забезпечує

виробництво переважної маси товарів і послуг, здійснює

науково"дослідну і комерційну діяльність з метою при"

власнення доходу (прибутку) [4, с. 737].

Установою вважається організація, що здійснює гос"

подарську, соціальну, культурну діяльність у сфері по"

слуг, у виробництві духовного, інформаційного продук"

ту (установа науки, освіти, культури, охорони здоров'я,

фінансова) [4, с. 775]; один з різновидів юридичної осо"

би, державна або недержавна організація, яка утворена

власником у встановленому порядку для здійснення уп"

равлінських, соціально"культурних чи інших функцій та

завдань некомерційного характеру і фінансується ним в

повному обсязі або частково [1, с. 949; 9, с. 684].

Організація (франц. оrganization) — вид соціально"

го утворення, сукупність людей, їх груп, формально чи

неформально об'єднаних для сумісної діяльності, реа"

лізації в межах певної структури відповідної програми

або цілей, розв'язання певних завдань на основі

спільності інтересів та законодавчо або іншим чином

встановлених правил і процедур (громадська організа"

ція, релігійна, благодійна, комерційна тощо); об'єднан"

ня людей, суспільних груп, держав на базі спільності

інтересів, мети, програми дій і т. ін.; державна, партійна,

громадська і т. ін. установа [20, с. 739]; установа, що

покликана виконувати задані функції, розв'язувати пев"

не коло завдань у рамках відповідної структури (орган

державної влади, банк, школа тощо) [1, с. 586—587; 9,

с. 343—344].

Заклад вважається однією з найпоширеніших в Ук"

раїні базових інституційних форм організації та управ"

ління у сфері освіти, культури і мистецтва, охорони здо"

ров'я, медицини, фізкультури і спорту тощо [1, с. 283].

Банк — юридична особа, яка на підставі банківсь"

кої ліцензії має виключне право надавати банківські по"

слуги, відомості про яку внесені до Державного реєст"

ру банків [10].

Проаналізувавши інформацію, що міститься у [22],

ми дійшли висновку, що основними видами діяльності

недержавних інституцій є господарська або громадсь"

ка діяльність. Окремо варто відзначити діяльність

органів місцевого самоврядування щодо задоволення

суспільних потреб громадян та вирішення питань місце"

вого значення відповідної територіальної громади в

межах Конституції та законів України.

Господарська діяльність — діяльність особи, що по"

в'язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалі"

зацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг,

спрямована на отримання доходу і проводиться такою

особою самостійно та/або через свої відокремлені

підрозділи, а також через будь"яку іншу особу, що діє

на користь першої особи, зокрема за договорами

комісії, доручення та агентськими договорами [2].

Недержавні інституції, що здійснюють господарсь"

ку діяльність, є суб'єктами господарювання, до яких

Господарським кодексом України віднесено:

господарські організації — юридичні особи, ство"

рені відповідно до Цивільного кодексу України, дер"

жавні, комунальні та інші підприємства, створені відпо"

відно до Господарського кодексу, а також інші юридичні

особи, які здійснюють господарську діяльність та за"

реєстровані в установленому законом порядку;

громадян України, іноземців та осіб без громадян"

ства, які здійснюють господарську діяльність та зареє"

стровані відповідно до закону як підприємці [2] (фізичні

особи — підприємці [13]).



105

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Юридичною особою є організація, створена і зареє"

стрована у встановленому законом порядку [27].

Недержавні інституції, що здійснюють громадську

діяльність, у більшості випадків є неприбутковими орган"

ізаціями. Згідно із законами України до неприбуткових

організацій, зокрема, можуть бути віднесені: громадські

об'єднання, політичні партії, творчі спілки, релігійні орган"

ізації, благодійні організації, пенсійні фонди; спілки, асо"

ціації та інші об'єднання юридичних осіб; професійні

спілки, їх об'єднання та організації профспілок, а також

організації роботодавців та їх об'єднання [18].

Громадське об'єднання — це добровільне об'єднан"

ня фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного

права для здійснення та захисту прав і свобод, задово"

лення суспільних, зокрема економічних, соціальних,

культурних, екологічних, та інших інтересів [12].

В Україні громадське об'єднання за організаційно"

правовою формою утворюється як громадська органі"

зація або громадська спілка. Громадська організація —

це громадське об'єднання, засновниками та членами

(учасниками) якого є фізичні особи. Громадська спілка —

це громадське об'єднання, засновниками якого є юри"

дичні особи приватного права, а членами (учасниками)

можуть бути юридичні особи приватного права та

фізичні особи. Громадське об'єднання може здійсню"

вати діяльність зі статусом юридичної особи або без

такого статусу. Громадське об'єднання зі статусом юри"

дичної особи є непідприємницьким товариством, основ"

ною метою якого не є одержання прибутку [12].

Політична партія — це зареєстроване згідно з за"

коном добровільне об'єднання громадян — прихиль"

ників певної загальнонаціональної програми суспільно"

го розвитку, що має своєю метою сприяння формуван"

ню і вираженню політичної волі громадян, бере участь

у виборах та інших політичних заходах [14].

Творча спілка — добровільне об'єднання профе"

сійних творчих працівників відповідного фахового на"

пряму в галузі культури та мистецтва, яке має фіксова"

не членство і діє на підставі статуту [18].

Релігійними організаціями в Україні є релігійні гро"

мади, управління і центри, монастирі, релігійні братства,

місіонерські товариства (місії), духовні навчальні за"

клади, а також об'єднання, що складаються з вищеза"

значених релігійних організацій [15].

Професійна спілка (профспілка) — добровільна не"

прибуткова громадська організація, що об'єднує гро"

мадян, пов'язаних спільними інтересами за родом їх

професійної (трудової) діяльності (навчання) [19].

Благодійна організація — юридична особа приват"

ного права, установчі документи якої визначають бла"

годійну діяльність в одній чи кількох сферах, визначе"

них Законом [11], як основну мету її діяльності.

Органи місцевого самоврядування — сільські, се"

лищні, міські ради та їх виконавчі органи, а також рай"

онні та обласні ради [5], утворені відповідними терито"

ріальними громадами для вирішення питань місцевого

значення, віднесених законом до їхньої компетенції.

Органи самоорганізації населення — представ"

ницькі органи, що створюються жителями, які на закон"

них підставах проживають на території села, селища,

міста або їх частин, для вирішення завдань, передбаче"

них Законом [17].

Організація роботодавців — неприбуткова громад"

ська організація, яка об'єднує роботодавців; об'єднан"

ня організацій роботодавців — неприбуткова громадсь"

ка організація, яка об'єднує організації роботодавців,

їх об'єднання, що створюються і діють з метою пред"

ставництва та захисту прав та законних інтересів робо"

тодавців у економічній, соціальній, трудовій та інших

сферах, у тому числі в їх відносинах з іншими сторона"

ми соціального діалогу [16].

Під неурядовими організаціями (англ. nongover"

nmental organization) мають на увазі локальні, націо"

нальні чи міжнародні об'єднання людей, діяльність яких

здійснюється з ініціативи громадян, а не із санкції чи

вказівки уряду, й не має на меті отримання прибутку.

Неурядові організації виконують широке коло функцій,

таких як захист прав людини, надання допомоги біжен"

цям, боротьба за роззброєння, здійснення дослідниць"

ких та освітніх заходів. Їх існування виражає прагнення

громадян самим впливати на своє життя й на оточення.

Неурядові організації створюють можливість для лю"

дей безпосередньо брати участь у розв'язанні проблем

власного життя, у прийнятті відповідних рішень, у нала"

годженні партнерської співпраці між собою та з держав"

ними органами і міжнародними організаціями. Вони

здатні формувати політичний порядок денний — вису"

вати питання, які потребують політичного розв'язання,

домагатися внесення їх до розгляду законодавчих

органів та міжнародних форумів, готувати пропозиції

для ухвалення відповідних рішень. Вважається, що не"

урядові організації мають дещо менший вплив у полі"

тичній сфері, ніж у сферах соціальній та гуманітарній

[9, с. 409—410].

Отже, ми розглянули основні види недержавних

інституцій, які існують в Україні, та їх визначення вітчиз"

няними науковцями та законодавцями.

Типологія недержавних інституцій базується на

врахуванні різноманітних критеріїв, які можна покла"

сти в основу їх класифікації, зокрема, мету та харак"

тер діяльності, статус, спрямованість діяльності на от"

римання прибутку чи неприбутковість, належність до

неурядових чи самоврядних організацій, за основни"

ми сферами національної безпеки, якими вони опіку"

ються чи на які поширюються їх діяльність, інтереси

тощо.

На сьогодні у наукових джерелах зазначаються ва"

ріанти класифікації за різними критеріями. На нашу дум"

ку, кожний варіант класифікації акцентує увагу на різних

важливих ознаках, що характеризують окремі види не"

державних інституцій. При цьому кожен дослідник за

основу запропонованої ним класифікації обирає ті кри"

терії, які дозволяють найбільш всебічно розглянути

предмет його дослідження.

Так, Л. Кормич, Д. Шелест надають перевагу сфері

діяльності організацій, поділяючи їх на ті, що діють:

— в економічній сфері та сфері трудових відносин

(спілки споживачів, адвокатів, профспілки, кооперативні

спілки);

— у соціальній сфері (об'єднання ветеранів, това"

риства інвалідів, благодійні організації);

— у сфері дозвілля і відпочинку (спортивні органі"

зації, спілки філателістів, клуби сімейного дозвілля

тощо);
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— у сфері релігії, науки, культури (церкви, наукові

асоціації, спілки письменників, художників, артистів

тощо);

— у політичній сфері (екологічні рухи, організації

із захисту прав жінок, національних меншин, антигло"

балісти тощо) [6, с. 19].

К. Павлюк, досліджуючи неурядові громадські

організації в системі забезпечення національної безпе"

ки, умовно поділяє на їх дві групи:

— організації, у статутних та програмних докумен"

тах яких прописана безпосередня участь у забезпеченні

національної безпеки, що не обов'язково реалізується

на практиці;

— організації, котрі беруть участь у забезпеченні

різних аспектів національної безпеки (соціальної, полі"

тичної, воєнної безпеки тощо) [7, с. 93—94].

При цьому серед критеріїв відповідності громадсь"

ких організацій їх здатності виступати дієздатним недер"

жавним суб'єктом у системі забезпечення національної

безпеки дослідник виділяє кадрове забезпечення, ле"

гальність, результативність діяльності, спеціалізацію,

матеріально"технічний потенціал, часові показники [7,

с. 94].

Спробу класифікувати неурядові організації у світо"

вому масштабі було здійснено в університеті Дж. Гоп"

кінса, у результаті чого відповідна класифікація, яка от"

римала назву Міжнародної класифікації недержавного

(та неприбуткового) сектору, розподілила громадські

організації на десять основних категорій: культура і

відпочинок; освіта і наукові дослідження; охорона здо"

ров'я; соціальні служби; навколишнє середовище; роз"

виток і житлово"комунальне господарство; адвокатура

і політика; філантропічне посередництво та підтримка;

міжнародна діяльність; бізнес, професійні спілки [26,

с. 17].

Класифікація британської "Фундації Співдружності"

поділяє неурядові організації на п'ять видів:

— неурядові організації, що займаються доглядом

і соціальною допомогою;

— трудові спілки, котрі займаються умовами праці;

— релігійні організації, у фокусі діяльності яких —

віра, людська поведінка, особистісні стосунки та мо"

ральність;

— політичні групи, мета діяльності яких — загаль"

не управління, прогрес суспільства;

— організації, що займаються бізнесом [3, с. 53].

Проаналізувавши доробки вітчизняних та зарубіж"

них науковців, які приділяли увагу класифікації гро"

мадських, неурядових, неприбуткових організацій та

бізнесових структур, ми дійшли висновку, що усі діючі

в Україні недержавні інституції можна класифікувати за

наступними критеріями:

— за метою створення: господарська (суб'єкти гос"

подарювання) чи громадська діяльність (громадські

об'єднання, політичні партії, професійні спілки тощо),

самоврядування (органи місцевого самоврядування);

— за сферами діяльності: економічна, екологічна,

політична, воєнна, соціальна, наукова, освітня та інші

сфери;

— за територіальними межами діяльності: міжна"

родні, загальнонаціональні (всеукраїнські), регіональні,

місцеві (муніципальні);

— за правовим статусом: юридичні особи, неюри"

дичні особи;

— за ставленням до прибутків: прибуткові (ко"

мерційні), неприбуткові (некомерційні);

— за статусом засновника: приватні, колективні, му"

ніципальні (комунальні);

— за легітимністю: легальні, нелегальні;

— за національною належністю: українські, ро"

сійські, єврейські, польські тощо;

— за організаційно"правовою формою: підприєм"

ства та їх об'єднання, господарські товариства, коопе"

ративи, організації, установи, заклади, фізичні особи —

підприємці тощо.

Крім того, недержавні інституції, що є громадсь"

кими об'єднаннями (спілками та організаціями), крім

вищезазначених критеріїв, можна також класифікува"

ти:

— за релігійною (конфесійною) належністю: пра"

вославні, католицькі, греко"католицькі, римо"като"

лицькі, протестантські, іудейські, мусульманські

тощо;

— за спільним інтересом: професійні спілки, творчі

спілки, об'єднання роботодавців, асоціації органів

місцевого самоврядування;

— за професійністю: професійні, аматорські;

— за віковим та гендерним спрямуванням: дитячі,

молодіжні, жіночі, пенсіонерів;

— за уподобаннями: спортивні, творчі, освітні, теат"

ральні, музичні тощо;

— за безкорисливістю діяльності: благодійні, во"

лонтерські;

— за ставленням до політики влади: провладні, опо"

зиційні;

— за ідейно"політичними поглядами: ліберальні, ра"

дикальні, демократичні, консервативні, анархістські, те"

рористичні, сепаратистські тощо.

Зважаючи на предмет нашого дослідження, доц"

ільно зауважити, якщо об'єднання за уподобаннями

вважати недержавними інституціями цілком прийнят"

но, то відносити їх до недержавних інституцій,

діяльність яких торкається національної безпеки не

доцільно. Виходячи з таких міркувань, на нашу думку,

до недержавних інституцій у сфері національної без"

пеки в першу чергу слід віднести ті, діяльність яких

безпосередньо або опосередковано стосується обо"

рони, охорони громадського порядку, політичної, еко"

номічної, енергетичної, соціальної, інформаційної,

екологічної безпеки, у тому числі цивільного захисту,

забезпечення функціонування критичної інфраструк"

тури, забезпечення кібербезпеки та захисту інформа"

ційних ресурсів.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

Проведене дослідження свідчить, що в Україні існує

велика кількість недержавних інституцій, які можна кла"

сифікувати за різноманітними критеріями. Зазначені

інституції діють у різних сферах, у тому числі й у сфері

національної безпеки, і як об'єкт державного регулю"

вання, потребують особливої уваги з боку державних

органів. Адже діяльність деяких недержавних інституцій

може становити загрозу усталеному розвитку суспіль"
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ства в усіх його сферах, територіальній цілісності та

державній незалежності України, життю і здоров'ю на"

селення країни, призвести до порушення прав і свобод

людини і громадянина, а також прав і законних інтересів

юридичних осіб. До таких інституцій належать екст"

ремістські, терористичні, сепаратистські організації,

злочинні угруповання, незаконні збройні формування,

а також ті, діяльність яких може призвести до забруд"

нення довкілля і спровокувати виникнення техногенних

аварій та катастроф на об'єктах критичної інфраструк"

тури, потенційно"небезпечних об'єктах та об'єктах під"

вищеної небезпеки, призвести до порушення нормаль"

них умов життєдіяльності населення і діяльності держав"

них органів та органів місцевого самоврядування, інших

недержавних інституцій. Отже, подальші дослідження

у цій сфері будуть актуальними та сприятимуть підви"

щенню ефективності державного регулювання діяль"

ності таких інституцій та забезпеченню національної

безпеки.
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