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Вступ. Нині є досить широкий спектр взаємо-
дії неурядових організацій та органів публічного 
управління. Основними формами впливу є лобізм, 
публічні консультації, громадський контроль та ін. 
Але для того, щоб ці форми були ефективними, 
потрібні відкритість, публічність, етичність, інсти-
туційна спроможність та відповідальність обох 
сторін цього процесу. На прикладі української полі-
тичної системи можна зазначити, що ця взаємодія 
поступово удосконалюється, але все ще має певні 
вади. В умовах відсутності сформованого інсти-
туту лобізму в Україні виразниками як загальних, 
так і приватних інтересів виступають здебільшого 
політичні партії. Неурядові організації в цьому кон-
тексті виступають як знаряддя досягнення полі-
тичних цілей із боку політичних партій.

В Україні нині діють понад 7 тис. неурядових 
організацій, які охоплюють понад 26 тис. членів. 
З метою реалізації та захисту власних потреб 
і інтересів ці організації вимушені взаємодіяти не 
тільки з органами влади, але й із політичними пар-
тіями, які ці органи влади здебільшого і формують.

Проблематика взаємодії неурядових організа-
цій та органів державної влади має високий рівень 
теоретичного осмислення у вітчизняній політич-
ній теорії. У різні часи дослідженням особливос-
тей взаємодії держави та неурядових організа-
цій займались Н. Нижник [11], Є. Пожидаєв [14], 
О. Якубовський [18], І. Балута [3], А. Крупник [8] 
та ін.

Процес взаємодії неурядових організацій 
та політичних партій є малодослідженим в укра-
їнській політичній теорії. До таких праць можна 
зарахувати роботи І. Драгана, Ю. Ключковського 
та О. Кокіца [7] Також важливим джерелом є мате-
ріали, які підготували експерти Міжнародного Рес-
публіканського інституту [17].

Вагомий внесок у з’ясування багатьох аспектів 
участі неурядових організацій у виборчому про-
цесі зробили в різний час такі вітчизняні вчені, 
як М. Лациба [9], І. Поліщук [15], О. Пащук [13], 
О. Антонова [1], Д. Арабаджиєв [2] та ін.

Мета та завдання. Метою статті є дослідження 
трансформації місця та ролі неурядових організа-
цій у політичному процесі України.

Методи дослідження. Використання струк-
турно-функціонального аналізу та системного 
методу як основних у дослідженні дало змогу роз-
глянути основні форми взаємодії неурядових орга-
нізацій з іншими елементами політичної системи 
України.

Результати. Спочатку варто зазначити, що 
в науковій літературі виділяють велику кількість 
форм взаємодії неурядових організацій з орга-
нами державної влади (різних рівнів) та місцевого 
самоврядування. Конкретні види взаємодії суттєво 
залежать від національно-культурних особливос-
тей правової та політичної системи. Узагальнюючі 
ці форми, можна виділити кілька основних видів 
взаємодії:
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− підтримка національних та локальних неуря-
дових організацій (здійснюється шляхом цільового 
фінансування або наданням грантової підтримки 
внаслідок відкритих конкурсів);

− участь у розробці, коригуванні та обговоренні 
проєктів, які спрямовані на розвиток громадян-
ського суспільства, економічного та політичного 
розвитку держави або локальної спільноти, дотри-
мання прав та свобод громадян (публічні консуль-
тації, лобіювання або аналітична робота «фабрик 
думок»);

− здійснення громадського моніторингу управ-
лінських кроків органів державної влади та міс-
цевого самоврядування (підготовка експертних 
висновків або експертних пропозицій);

− укладання договорів між органами держав-
ної влади та неурядовими організаціями у сфері 
надання послуг населенню (тристоронні угоди між 
владою, власниками виробництва та профспілко-
вими організаціями);

− утворення консультативно-дорадчих органів 
(різного роду громадські ради), які діють у системі 
органів місцевого самоврядування і стають ланкою 
взаємодії між суспільством та органами влади;

− участь неурядових організацій у підготовці, 
перепідготовці та атестації управлінських кадрів, 
спільне навчання державних службовців та гро-
мадських активістів;

− реалізація органами влади досліджень гро-
мадської думки за допомогою громадських орга-
нізацій та врахування результатів цих досліджень 
у виробленні управлінських рішень;

− створення асоційованих структур (фондів 
та асоціацій) із метою реалізації вузькоцільових 
завдань та проєктів.

Дійсно, є багато форм взаємодії держави та неу-
рядових організацій, але для ефективності цієї 
взаємодії потрібні інституційна спроможність, від-
критість, відповідальність та політична незаанга-
жованість; варто розуміти, що взаємодія держави 
та неурядових організацій має бути двостороннім 
процесом, який характеризується взаємним впли-
вом цих двох суб’єктів. Активна участь неурядо-
вих організацій у виробленні управлінських рішень 
та підвищенні прозорості політичного процесу 
є можливою лише за умов відкритості, публічності 
та прозорості органів влади.

В умовах виборчих кампаній в Україні спостері-
гається активна взаємодія громадянських та пар-
тійних структур, яка може мати специфічні форми:

− створення неурядової організації в тих лока-
ціях, де певна політична партія не є популярною 
(неурядова організація готує електоральне поле 
для кандидата, який не має балотуватися від 
малопопулярної партії, а буде позиціонувати себе 
як представника неурядової організації);

− фінансування (виборчі фонди є досить обме-
женими, і партія може витрачати кошти громад-

ської організацій, що часто виражається в підкупі 
виборців);

− створення неурядових організацій із метою 
просування інтересів певних партій (неурядові 
організації виступають як юридичні особи, і партія 
таким чином легалізує свою діяльність та реалізує 
її через іншу юридичну форму);

− створення неурядових організацій із метою 
збільшення кількості спостерігачів на виборах, які 
часто виступають прихильниками певних політич-
них партій (технологія, яка зазвичай застосову-
ється на мажоритарних округах та місцевих вибо-
рах);

− спонсорство (неурядові організації стають 
спонсорами для партійних структур);

− зрощення неурядових та партійних структур 
із метою реалізації політичних завдань (наприклад, 
об’єднання 80 неурядових структур у коаліцію, яка 
отримала назву «Реанімаційний пакет реформ» 
та з 2014 року домоглась прийняття 130 законів);

− неурядова організація як початок політич-
ної кар’єри (політичний трамплін, перетворення 
неурядової організації на політичну партію, а її 
активістів – на політиків, наприклад, об’єднання 
«Самопоміч»).

Взаємодія неурядових організацій відбувається 
через партнерські відносини та стає одним з най-
важливіших підходів у їх діяльності за для досяг-
нення конкретних політичних цілей [12]. Зазвичай 
об’єднання неурядових організацій відбувається 
з метою реалізації конкретних проєктів та може 
набувати таких форм:

− об’єднання з метою отримання грантової під-
тримки з боку міжнародних донорів або органів 
державної влади;

− залучення інших неурядових організацій із 
метою реалізації певної частини проєкту;

− створення коаліцій неурядових організацій, 
які мають спільну мету та цінності;

− об’єднання зусиль навколо вирішення сус-
пільно значущих проблем.

Більшість міжнародних організацій, які існу-
ють на глобальному рівні, завжди налаштовані до 
побудови ефективної комунікації з національними 
неурядовими організаціями. У рамках політичного 
процесу сучасної України міжнародні донори нада-
ють допомогу національним неурядовим органі-
заціям або власним структурним підрозділам, які 
діють в Україні, з метою підвищення прозорості 
електоральних процесів, процесів реформування 
системи державного управління та місцевого 
самоврядування, підвищення рівня політичної 
соціалізації населення та ін.

Таким чином, неурядові організації здійснюють 
активну комунікаційну взаємодію з іншими еле-
ментами політичної системи. Співпраця між неу-
рядовими організаціями відбувається на усіх рів-
нях політичного процесу і має на меті підвищення 



  ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ ТА ПРОЦЕСИ

55

активності структур громадянського суспільства 
з метою вирішення завдань суспільного розвитку.

Далі логіка нашого дослідження передбачає 
аналіз ролі неурядових організацій у підвищенні 
прозорості електоральних процесів у сучасній 
Україні. Спостереження за виборами з боку гро-
мадських організацій є одним із найбільш важли-
вих індикаторів розвитку демократичних процесів 
у країні. Позапартійний моніторинг виборчої кам-
панії та контроль із боку неурядових організацій 
значно підвищує прозорість, стримує та викриває 
порушення і фальсифікації та надає рекомендації 
щодо вдосконалення виборчого процесу.

Найбільш поширеними формами участі неуря-
дових організацій у виборчому процесі є:

− участь у агітаційних кампаніях на користь 
певних кандидатів або партій;

− просвітницька діяльність серед електораль-
них груп та суб’єктів виборчої кампанії;

− інформаційно-аналітична діяльність у про-
цесі висвітлення виборчої кампанії;

− спостереження за перебігом виборчого про-
цесу.

Низка неурядових організацій також наполягали 
на законодавчому закріпленні можливостей для 
неурядових організацій висувати власних кандида-
тів (нині це право належить виключно політичним 
партіям) та формувати виборчі комісії (нині пред-
ставники неурядових організацій можуть отримати 
лише статус спостерігача).

Практика делегування кандидатів до представ-
ницьких органів влади від неурядових організацій 
не є поширеною на пострадянському просторі, зде-
більшого вони були складником партійно-держав-
ного апарату. Серед країн Східної Європи тільки 
в Румунії є норма про право висувати кандидатів 
від неурядових організацій національних меншин, 
які з позиції виборчих дій прирівнюються до полі-
тичних партій [6].

В Україні організації національних меншин, як 
правило, мають свої локальні партійні структури 
(наприклад, угорці, які компактно проживають на 
території Закарпатської області) або балотуються 
за списками загальнонаціональних політичних 
партій (як представники організацій кримських 
татар). Але виборчі комісії формуються виключно 
політичними партіями, що викликає постійну кри-
тику щодо демократичності цієї процедури. В той 
же час неурядові організації не завжди можуть 
отримати статус саме офіційного спостерігача. 
Практика останніх виборчих кампаній засвідчила, 
що роль неурядових організацій помітною мірою 
зросла.

Основними концептуальними засадами впливу 
неурядових організацій на підвищення демокра-
тичності та прозорості виборчого процесу є:

− моніторинг виборчого процесу (короткотермі-
новий та довготерміновий);

− проведення екзит-полів та паралельного під-
рахунку голосів, що дає змогу виявити фальсифі-
кації та порушення виборчого законодавства;

− звернення у відповідні органи за фактом під-
купу виборців;

− викриття адміністративного ресурсу, який 
порушує рівність виборів;

− залучення пересічних виборців до громад-
ського моніторингу перебігу виборчої кампанії;

− перевірка майбутніх кандидатів за критерієм 
доброчесності;

− навчальні тренінги для майбутніх спостеріга-
чів і членів виборчих комісій різних рівнів;

− професійні консультації виборців;
− розширення інформаційного простору для 

неурядових організацій;
− розширення прав спостерігачів (спостері-

гач вже отримує не копію протоколу, а оригінал 
із мокрою печаткою, а це дає змогу оскаржувати 
результати в суді);

− мотивування та залучення громадян до здій-
снення контролю за діями влади у сфері вико-
нання передвиборчих обіцянок.

Однак разом зі зростанням ролі неурядових 
організацій можна спостерігати низький рівень 
довіри до неурядових організацій із боку суспіль-
ства. Це пов’язано перш за все з тим, що гро-
мадяни часто не розмежовують політичні пар-
тії та неурядові організації та часто стикаються 
з організаціями, які представляють собою «філі-
али» конкретних партій. Також громадяни постійно 
відчувають на собі вплив маніпулятивних техноло-
гій, критику різного роду чиновників та урядовців із 
боку неурядових організацій починають сприймати 
як конкурентну боротьбу за владу.

Наприклад, аналізуючи звіт неурядової органі-
зації «ОПОРА», основним пріоритетом якої є моні-
торинг виборчого процесу, можна констатувати, 
що остання парламентська кампанія в Україні (яка 
відбулась влітку 2019 року) характеризувалась 
високим рівнем участі неурядових організацій. 
Зі 163 зареєстрованих громадських організацій 
95 (58%) мали досвід спостереження за виборами, 
проте більшість із них спостерігали за виборами 
лише раз – на чергових виборах Президента Укра-
їни 2019 року. Для 68 громадських організацій цей 
виборчий процес є першим, адже переважна час-
тина з них створена лише напередодні виборів. 
Також назви деяких неурядових організацій були 
співзвучними з популярними на той час політич-
ними партіями [10].

Важливим аспектом спостереження за виборчим 
процесом із боку неурядових організацій є присут-
ність міжнародних спостерігачів, які у багатьох випад-
ках представляють міжнародні неурядові організації.

Міжнародне спостереження представляє 
собою вияв інтересу міжнародного співтовари-
ства до забезпечення прозорих та демократичних  
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виборів як складника розвитку демократії та гро-
мадянського суспільства. Результати міжнародного 
спостереження дають оцінку виборчих процесів, 
враховуючи міжнародні принципи та національне 
законодавство, водночас виходячи з того, що саме 
населення країни ставить остаточну крапку у про-
цесі легітимації новообраних органів влади [16].

У контексті нашого дослідження доцільно роз-
глянути роботу міжнародних спостерігачів в умо-
вах парламентської виборчої кампанії 2014 року 
та парламентської виборчої кампанії 2019 р.  
Ці кампанії проходили на тлі глибоких суспільних 
трансформацій і тому привернули увагу найбіль-
шої кількості міжнародних спостерігачів. Спостере-
ження упродовж усієї виборчої кампанії 2014 року 
здійснювали 2017 спостерігачів, які представляли 
20 міжнародних організацій. Найбільшу кількість 
спостерігачів представляли Бюро демократичних 
інститутів та прав людини ОБСЄ, ця організація 
спрямувала 776 осіб, що становило майже 40%  
від загальної кількості спостерігачів [4].

Першою міжнародною місією спостереження 
на виборах до Верховної ради 2014 року, яка 
надіслала своїх спостерігачів, стала організа-
ція ЕІМЕМО. В історії цієї організації це вже була 
дев’ята місія [19]. Спостереження за виборами 
з боку цієї організації відбувалась відповідно до 
міжнародних стандартів. Усі спостерігачі від орга-
нізації підписали Кодекс поведінки міжнародних 
спостерігачів за виборами.

Напередодні парламентських виборів 2019 року  
ЦВК зареєструвала 21 міжнародну організа-
цію, загальна кількість спостерігачів становила 
1602 особи, а також окремо 117 спостерігачів 
з 12 іноземних країн [5]. Більшість неурядових орга-
нізацій, які здійснювали моніторинг виборчої кам-
панії 2014 року, узяли активну участь і у 2019 році.

Висновки. По-перше, слід зазначити, що 
участь представників міжнародних неурядових 
організацій поступово зростає, що сприяє демо-
кратичності, відкритості та визнання легітимності 
їх результатів. Рекомендації, які надають суб’єктам 
виборчого процесу за підсумками довгострокового 
спостереження, можуть стати корисними в процесі 
вдосконалення виборчої системи та виборчого 
законодавства.

По-друге, участь неурядових організацій 
у виборчому процесі є доволі обмеженою. Можна 
сказати, що є потреба законодавчо удосконалити 
цю участь, а саме: надати законодавчий дозвіл 
у сфері участі неурядових організацій у форму-
ванні виборчих комісій, надати національним 
неурядовим організаціям статус офіційних спо-
стерігачів, розробити процедуру, яка б дозволяла 
неурядовим організаціям висувати власних канди-
датів до представницьких органів влади.

По-третє, можна стверджувати, що за останні 
роки суттєво виріс професійний рівень неурядових 

організацій, які здійснюють моніторинг виборчого 
процесу. З кожною виборчою кампанією він охоп-
лює дедалі більше її складників, аналітичні звіти, 
які готуються цими організаціями, є якісними і про-
фесійними та становлять великий дослідницький 
інтерес.

Зрештою, роль міжнародних неурядових орга-
нізацій необхідно розширити, що зробить вибор-
чий процес більш прозорим, відкритим і матиме 
позитивні іміджеві наслідки на міжнародному рівні.
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The article is devoted to the study of topical issues of interaction of non-governmental 
organizations with other elements of the political system of modern Ukraine.
The existence of an extensive system of non-governmental organizations is a guarantee 
of democratization of socio-political relations, building a civic type of political culture 
and increasing the efficiency of the political system of society as a whole. Non-governmental 
organizations are an important component of a democratic political system and communicate 
with other components.
Within the Ukrainian political system, NGOs mostly play a supporting role in interacting with 
political parties. Political parties may involve public organizations in order to expand their 
own electoral field, open or covert agitation, use analytical structures of non-governmental 
organizations in their activities, involve public activists in their activities, and others. These 
trends are especially pronounced at the local level. At the same time, most national, and even 
more so international, organizations have signs of independence, and sometimes they 
themselves form the foundation of party structures. Within the Ukrainian political process, 
there are many examples of a non-governmental organization turning into a political party. 
The urgency of the work lies in the need to study the transformation of the place and role 
of non-governmental organizations in the modern political process.
To date, there is a fairly wide range of interaction between NGOs and public administration. 
The main forms of influence are lobbying, public consultations, public control, etc. But for these 
forms to be effective, openness, publicity, ethics, institutional capacity and accountability are 
needed on both sides of the process. On the example of the Ukrainian political system, it can 
be noted that this interaction is gradually improving, but still has some shortcomings.
The author concludes that the most important are the processes of communication of non-
governmental organizations with such elements of the political system as public authorities 
and local governments, political parties and other non-governmental organizations (which 
may have local, national and international levels).
Key words: non-governmental organizations, political system, civil society, political process.
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