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АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ
Некомерційний сектор є одним з ключових суб'єктів

соціальної політики, оскільки в ньому здійснюється ви+
робництво і реалізація послуг, значна кількість яких
надається населенню установами та організаціями соц+
іальної сфери. Функціонування цього сектора регу+
люється державою, тому його форми і методи повинні
враховувати зміни, що відбуваються в соціальній полі+
тиці державі: розвиток принципів автономності госпо+
дарюючих суб'єктів з одночасним підвищенням відпов+
ідальності за кінцеві результати діяльності; розвиток
суспільно+державних форм управління; розмежування
компетенції органів управління щодо визначення пріо+
ритетів, повноважень та відповідальності за стан, роз+
виток та ефективну взаємодію з некомерційними орган+
ізаціями; перехід від розподільчого і директивного спо+
собу управління некомерційними організаціями до ре+
гулюючого управління. В таких умовах питання дослі+
дження і розробки організаційно+управлінських ме+
ханізмів регулювання та стимулювання процесів ефек+
тивної взаємодії державних органів влади та органів
місцевого самоврядування з некомерційним сектором
набуває особливо важливої ролі.

МЕТА
Метою дослідження визначено пошук і обгрунтуван+

ня механізмів, що регулюють ефективну взаємодію дер+
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жавних органів влади та органів місцевого самовряду+
вання з некомерційним сектором в соціальній сфері.

СТАН ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ
Важливим фактором вдосконалення управління

соціальною сферою в сучасних умовах виступає коор+
динація зусиль різних суб'єктів соціальної політики, та+
ких як держава і муніципальні органи влади, комерцій+
ного і некомерційного сектора, громадян, досліджен+
ням якої присвячено праці С.Н. Андрєєва, Г.Г. Васильє+
ва, С.Л. Буко, А.Ф. Векслера, І. Городецької, О.І. Дація,
Є.М. Мельниченко, М.Х. Корецького, А.Р. Севортьяна,
Г.Л. Тульчинського, Е.Л. Шековой, Е. Фоміна, В.Н. Яким+
ця та ін. У дослідженнях детально аналізуються спе+
цифічні особливості трансформації некомерційного
сектора економіки під впливом нових соціально+еконо+
мічних і політичних умов, дискутуються питання фор+
мування ефективної законодавчої бази, розробки адек+
ватної системи управління некомерційним сектором,
створення нових механізмів фінансування, підвищення
ролі громадських організацій в системі управління тощо.

Проте, існуючі дослідження не охоплюють весь ком+
плекс складних організаційно+правових і фінансово+
економічних механізмів його функціонування. Зокрема,
аналізу вимагає стратегія державного регулювання
діяльності всіх суб'єктів соціальної політики і, як на+
слідок, обгрунтування нової ролі державних і недержав+
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них некомерційних організацій у наданні соціально зна+
чущих послуг населенню, виробіток ефективного меха+
нізму між секторальної взаємодії в соціальній сфері.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Некомерційна організація (НКО) — це функціональ+

на виробнича одиниця, що виробляє певні блага і вит+
рачає на їх виробіток певний обсяг та структуру матер+
іальних, трудових і фінансових ресурсів [1]. Її інституц+
ійними характеристиками є виробництво некомерційно+
го продукту як основного результату діяльності, нема+
теріальність і соціальна значимість статутних цілей,
відсутність розподілу прибутку між учасниками, зако+
нодавче регламентування механізму управління, склад+
нощі мотивації праці. Значимість НКО виявляються у ви+
робництві окремих типів суспільних благ (довірчих благ),
тобто товарів і послуг приватного споживання, якість
яких не може бути достовірно встановлена споживачем.
В обох випадках продукція НКО, як правило, не отри+
мує прямої ринкової оцінки. НКО володіють виняткови+
ми можливостями у використанні безкоштовного сусп+
ільного капіталу у формі благодійних внесків, субсидій
держави при обмеженості можливостей використання
власного і позикового капіталу, що однак не передба+
чає витіснення платних джерел фінансування безкош+
товними.

Забезпечення функціонування кожного з секторів
змішаної економіки і здійснення їх міжсекторальної
взаємодії відбувається за допомогою правових, сус+
пільно+політичних та інституційних механізмів [2]. Зок+
рема, елементів громадського самоврядування в рин+
ковому секторі, розвитку соціально відповідального
бізнесу, участі громадських організацій недержавної
сфери у виробленні та реалізації державної соціальної
політики тощо.

Значний потенціал розвитку взаємодії між суб'єкта+
ми соціальної політики, що відносяться до різних сек+
торів економіки, міститься в активному залученні неко+
мерційного сектора до спільного з державними орга+
нами обговорення і розробки державних програм і про+

ектів, координації програм, прий+
нятих на державному і місцевому
рівнях, з програмами, що само+
стійно здійснюються неурядовими
некомерційними організаціями.
Оскільки в даному випадку з'яв+
ляється можливість більш ефек+
тивного та раціонального викори+
стання ресурсів держави й неко+
мерційного сектора, в тому числі і
фінансових, а також значно зрос+
тає ймовірність появи нетрадицій+
них рішень гострих соціально зна+
чущих проблем. До того ж вста+
новлюється зворотний зв'язок між
населенням і державою, що, безу+
мовно, позитивно впливає на соці+
ально+політичну стабільність в
суспільстві [3].

Важливим елементом дослі+
дження міжсекторальної взаємо+
дії в соціальній сфері є визначен+

ня основних принципів, за якими вона повинна здійсню+
ватись (табл. 1).

Одним з найважливіших принципів є законність з
точки зору визначення передбачуваності поведінки і
процедурної відкритості. Наступним принципом виділе+
но рівний доступ до участі у співпраці для всіх суб'єктів
міжсекторальної взаємодії. Забезпечення рівних стар+
тових умов є одними з ключових характеристик грома+
дянського суспільства. Принципи добровільності та обо+
в'язковості має на увазі, що взаємодія базується на
внутрішніх переконаннях кожного учасника, з одного
боку, і на виконанні взятих на себе домовленостей — з
іншого. Принцип відкритості полягає у прозорості про+
цедур взаємодії і взаємній довірі до діяльності. Прин+
цип компліментарності полягає в тому, що некомерцій+
ний сектор доповнює державу в реалізації частини його
соціальних функцій (виробництво суспільних благ, за+
безпечення зайнятості, заповнення неефективних для
бізнесу та недоцільних для держави економічних ніш).
Оптимізація проявляється, якщо некомерційний сектор
забезпечує ефективність колективних дій і ефективність
виконання державою своїх функцій, знижуючи ризик
появи корупції через представлення інтересів різних
груп суспільства. Принцип стимулювання забезпечуєть+
ся у випадку, якщо некомерційний сектор створює со+
ціальний капітал і підвищує ступінь довіри в суспільстві,
будучи джерелом соціальних інновацій.

Функції некомерційних організацій можна умовно
поділити на дві групи — фінансово+економічні та со+
ціально+трудові.

Фінансово+економічні. Некомерційні організації
платять податки, виробляють різні товари і послуги і
реалізують їх на ринку, і при цьому діють переважно в
галузях, в яких виробляються суспільні блага та послу+
ги, які характеризуються високим рівнем витрат і низь+
кими доходами галузях (культура, мистецтво, освіта,
охорона здоров'я тощо). Комерційні організації недо+
статньо зацікавлені в діяльності в подібних галузях че+
рез їх неефективність, тому в сучасній економіці задо+
волення суспільних потреб покладається на організації,

Таблиця 1. Базові принципи взаємодії державних органів
влади, органів місцевого самоврядування і некомерційного

сектора в соціальній сфері
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чим і зумовлюється специфічність некомерційного сек+
тора як необхідної частини економіки.

За допомогою широкої низки асоціацій, об'єднань,
спілок сектор фактично лобіює економічні інтереси ок+
ремих суспільних та економічних груп та сприяє вирі+
шенню соціально+економічних проблем.

Некомерційні організації, отримуючи гранти, благо+
дійну допомогу, членські внески тощо. також виступа+
ють в якості об'єктів вітчизняних та іноземних інвестицій.
Деякі НКО, зокрема фонди, зосереджують великі
фінансові ресурси і розподіляють їх між різними су+
б'єктами.

Таким чином, доцільно стверджувати, що ді+
яльність сектора є чинником розвитку економіки,
оскільки збільшує кількість потенційних покупців для
бізнесу та платників податків для держави, зменшує
соціальне навантаження з держави через вироблення
соціальних послуг і підтримку найбідніших прошарків
населення.

Некомерційний сектор є генератором нових ідей в
сфері недержавної освіти, медичного обслуговування,
діяльності психологічних служб тощо. Тобто виступає в
якості джерела соціальних інновацій. Некомерційні
організації, беручи участь у вирішенні державно значу+
щих соціальних завдань і знімаючи частину турбот про
соціальні проблеми з держави, зменшує його витрати.
До того ж вони виконують такі важливі соціальні
функції, як виявлення загальних інтересів окремих со+
ціальних груп населення, орієнтація органів влади на
врахування цих інтересів при розробці та реалізації дер+
жавної політики, формування громадської думки з
різних аспектів суспільного життя, таким чином вплива+
ючи на формування соціально+економічної політики на
місцевому, регіональному, національному та світовому
рівнях. Висловлюючи в організованих формах права та
інтереси різних соціальних, професійних, вікових, на+
ціональних та інших груп населення, некомерційні орган+
ізації є важливим соціальним партнером органів держав+
ної влади та місцевого самоврядування в реалізації сус+
пільно значимих проектів і програм.

Некомерційний сектор забезпечує зайнятість насе+
лення, оскільки є роботодавцями. НКО сприяють підви+
щенню ефективності використання ресурсів праці. На+
приклад, некомерційний сектор за рахунок залучення
добровольчого праці може мінімізувати витрати на со+
ціальну сферу. Виробляючи товари та послуги, некомер+
ційний сектор насичує ринок і створює інфраструктуру
послуг для небагатої частини суспільства. Надаючи до+
помогу найменш захищеній частині суспільства, НКО тим
самим знижує рівень бідності в державі.

Виконання некомерційними організаціями зазначе+
них функцій, з одного боку, обгрунтовує необхідність
між секторальної співпраці, а з іншого — зумовлює до+
цільність підтримки НКО державою. В сучасних умовах
доцільно говорити про наступні напрями підтримки не+
комерційного сектора: створення рівних можливостей
для участі в комплексних державних програмах, залу+
чення до реалізації державного і муніципального замов+
лень; збільшення кількості грантів та субсидій; спрощен+
ня порядку реєстрації та оподаткування; участь держа+
ви в пропаганді діяльності НКО і формуванні їх пози+
тивного іміджу.

ВИСНОВКИ
Взаємодія органів державної влади та місцевого

самоврядування з некомерційними організаціями в за+
гальному вигляді спрямована на формування некомер+
ційного сектора, здатного ініціативно взяти на себе рі+
шення частини соціально значущих проблем за підтрим+
ки держави, а також сприяти реалізації громадянами
своїх інтересів.

Залучення представників некомерційного сектора
економіки до спільного з державними органами обго+
ворення і розробки державних соціальних програм і
проектів зумовлює низку позитивних суспільно+еконо+
мічних ефектів: раціоналізація використання державних
і недержавних ресурсів, підвищення ймовірність появи
нетрадиційних варіантів рішень соціально значущих
проблем, встановлення зворотного комунікаційного
зв'язку між державою та її громадянами, зростання со+
ціально+політичної стабільності в суспільстві.

Функції некомерційних організацій умовно поділя+
ються на групу фінансово+економічних та соціально+
трудових. До фінансово+економічних належить: запов+
нення недостатньо ефективних для бізнесу та недо+
цільних (непідвладних) для держави економічних ніш;
лобіювання інтересів окремих соціально+економічних
груп; виконання ролі об'єктів вітчизняних та іноземних
інвестицій; діяльність сектора є чинником розвитку еко+
номіки. До соціально+трудових відносяться: функціону+
вання в якості джерела соціальних інновацій; забезпе+
чення зайнятості населення; представлення інтереси
різних груп суспільства; забезпечення ефективності
колективних дій; створення соціального капіталу; вплив
на формування соціально+економічної політики на
різних рівнях; вираз соціального партнерства; сприяють
підвищенню ефективності використання ресурсів праці;
створює інфраструктуру послуг для небагатої частини
суспільства; знижує рівень бідності в державі.

Некомерційний сектор являє собою необхідну і спе+
цифічну частину економіки країни, виконання зазначених
функцій яким обгрунтовує необхідність міжсекторальної
співпраці і зумовлює доцільність підтримки НКО держа+
вою у напрямках: створення рівних можливостей для участі
в комплексних державних програмах, залучення до реа+
лізації державного і муніципального замовлень; збільшен+
ня кількості грантів та субсидій; спрощення порядку реє+
страції та оподаткування; участь держави в пропаганді
діяльності НКО і формуванні їх позитивного іміджу.
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