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ГРОМАДСЬКІ ОБ’ЄДНАННЯ В СФЕРІ ПУБЛІЧНОГО 

АДМІНІСТРУВАННЯ 

У статті розглядаються питання щодо громадських об’єднань та громадської 

думки, яка формується у сфері публічного адміністрування. Доводиться, що для активної 

участі громадських об’єднань у виробленні державної політики у громадянському 

суспільстві, відводиться вирішальна роль. 
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В статье рассматриваются вопросы общественных объединений и общественного 

мнения, формируется в сфере публичного администрирования. Доказывается, что для 

активного участия общественных объединений в выработке государственной политики в 

гражданском обществе отводится решающая роль. 
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Постановка проблеми. 
Україна переходить в іншу епоху 

історії і український народ отримує 

унікальний шанс побудувати нову 

Україну. Революція гідності та 

боротьба за свободу України 

створили українську ідею – ідею 

гідності, свободи і майбутнього [1]. 

Громадяни України довели і 

продовжують щоденно доводити, що 

саме у громадянському суспільстві 

вирішальне місце відводиться для 

активної участі громадських 

об’єднань у сфері публічного 

адміністрування у виробленні 

державної політики. 

Аналіз останніх публікацій за 

проблематикою. Питання 

формування публічного 

адміністрування аналізували такі 

науковці, як: В. Авер’янов, 

В. Бакуменко, І. Грицяк, 

В. Загорський, А. Колодій, 

І. Коліушко, М. Лахижа, 
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В. Малиновський, В. Мартиненко, 

П. Надолішний, Н. Нижник, 

О. Оболенський, О. Черчатий, Ю. 

Шаров та ін. 

Категорію “адміністрування” 

досліджували Д. Вільсон, Д. 

Грінвуд, Р. Грегорі, Ф. Нігроу, 

Л. Нігроу, І. Василенко, 

В. Дзюндзюк, Г. Зінченко, П. Круш, 

Б. Новіков, Г. Сініок та ін. 

Невирішені раніше частини 

загальної проблеми. Поняття 

«громадське об’єднання», 

«громадські організації», «публічне 

адміністрування» у вітчизняній 

управлінській практиці часто 

ототожнюють з поняттям «державне 

управління». Такі підходи суттєво 

нівелюють сучасні стандарти 

вироблення політики держави. 

Подальша інтеграція у європейський 

простір, яка актуалізує 

вдосконалення правового 

регулювання, обумовлена як 

недостатнім теоретичним доробком, 

так і впливом цього явища на 

побудову громадянського 

суспільства в сфері публічного 

адміністрування. 

Формулювання мети статті. 
Метою статті є дослідження 

проблеми визначення особливостей 

громадських об’єднань, необхідність 

засвоєння новітніх підходів до 

з’ясування правової природи 

громадських об’єднань у 

демократичному суспільстві. 

Викладення основного 

матеріалу. Багато вчених 

присвятили свої праці дослідженню 

даного питання [2; 3, с. 25; 4]. Проте 

всі погляди доцільно поділити на дві 

основні підгрупи: до першої 

підгрупи віднесені позиції вчених, 

які визначають суб’єкта 

правовідносин, як носія тільки прав; 

до другої – необхідно зарахувати 

позиції тих науковців, які 

розглядають суб’єкта правовідносин 

виключно як носія обов’язків.  

Громадські об’єднання як 

суб’єкти адміністративно-

процесуального права – це особи, що 

наділені певними кореспондуючими 

юридичними правами та 

обов’язками, які можуть 

реалізовуватись як у межах 

адміністративних процесуальних 

правовідносин, так і поза їх межами 

[5]. 

Для повного відображення 

феномена громадських об’єднань в 

їх сучасному стані, який має 

значення для теоретико-

методологічного виміру публічної 

сфери, необхідно відобразити 

основні виміри їх функціонування та 

розвитку. Наприклад, одним з 

вимірів, який фіксується у сучасній 

політичній науці, є діяльнісний. Цей 

вимір дає найбільшу кількість 

емпіричних проявів громадськості. 

У цьому вимірі є можливість 

розглядати громадськість як реальне 

явище політики. 

У межах вивчення сучасного 

громадського активізму є підстави 

формувати уявлення щодо рівня 

політичної активності громадян у 

кожному окремому суспільстві. 

Якщо ця діяльність відбувається у 

демократичному або 

конкурентному, плюралістичному 

суспільстві, то вона здійснюється у 

публічній сфері. Іншим виміром є 

ідейний, на якому соціальні вимоги 

громадян трансформуються на 

ідеологічні положення, які 
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виносяться на політичний рівень. 

Ідейний або концептуального виміру 

існує сукупність ідей, носіями яких є 

представники громадськості (її 

суб’єкти), які висувають указані ідеї 

для публічної дискусії, роблять 

заяви та інші комунікаційні дії. 

Виходячи зі змісту понять 

«громада» (група людей, об’єднаних 

спільністю становища, інтересів; 

об’єднання людей, що ставить перед 

собою певні спільні завдання; 

організація) чи «громадський» (який 

виникає, відбувається в суспільстві 

або стосується суспільства, 

пов’язаний із ним; суспільний) [6, с. 

262], що вводить в правове поле 

України та окреслює їх права та 

обов’язки. 

Важливо зазначити, що 

останнім часом в Україні 

спостерігається позитивна динаміка 

кількісного зростання громадських 

об’єднань. Українці завдяки своїй 

достатньо активній громадській 

позиції все більше залучаються до 

суспільних справ, беручи участь у 

діяльності громадських організацій. 

Згідно зі статтею 1 Закону 

України «Про громадські 

об’єднання» громадське об’єднання 

– це добровільне об’єднання 

фізичних осіб та/або юридичних осіб 

приватного права для здійснення та 

захисту прав і свобод, задоволення 

суспільних, зокрема економічних, 

соціальних, культурних, екологічних 

та інших інтересів [7]. 

Громадське об’єднання за 

організаційно-правовою формою 

утворюється як громадська 

організація або громадська спілка. 

Одним із найтиповіших 

прикладів об’єднання громадян 

виступає територіальна громада, яка 

згідно із Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» 

[8] має таке визначення: 

територіальна громада – жителі, 

об’єднані постійним проживанням у 

межах села, селища, міста, що є 

самостійними адміністративно-

територіальними одиницями, або 

добровільне об’єднання жителів 

кількох сіл, що мають єдиний 

адміністративний центр. 

Отже, важливим елементом 

успішності громадських об’єднань у 

сфері публічного адміністрування 

має стати залучення самих громадян, 

членів територіальної громади до 

розвитку території, містобудування, 

залучення громадянського 

суспільства до вироблення, 

ухвалення управлінських рішень та 

контролю за їх виконанням. 

Демократія участі на місцях може 

дати потужний імпульс для 

досягнення амбітної мети – 

досягнення дійсно європейських 

стандартів життя у наших містах та 

селах. 

Держава здійснює 

інформаційно-просвітницьку, 

організаційну, методичну та 

фінансову підтримку добровільного 

об’єднання територіальних громад 

[9]. 

Необхідно виробити ефективні 

механізми інформування 

громадськості про діяльність органів 

публічного адміністрування, тим 

самим сприяючи її участі у 

виробленні, обговоренні та 

прийнятті як загальнодержавних 

рішень, так і рішень на рівні 

територіальної громади, а також у 
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здійсненні контролю за їх 

реалізацією. 

Закон України «Про звернення 

громадян» [10] одноманітно 

врегулював процедури розгляду та 

вирішення справи громадських 

об’єднань, що пояснюється тим, що 

прийняття рішення будь-яким 

колективним суб’єктом права 

потребує процедур (чи то правових, 

чи то усталених на практиці). 

Публічний інтерес українського 

народу в даній сфері виявляється у 

законодавчому закріпленні процедур 

формування юридично значимої волі 

даного типу правозастосовувачів – 

недержавних колективних суб’єктів 

[11, с. 119]. 

Громадські об’єднання, як 

відомо, є колективними суб’єктами. 

Колективні суб’єкти – це 

організовані, відособлені самоврядні 

групи людей, які наділені правами 

виступати у відносинах з іншими 

суб’єктами як єдине ціле, 

персоніфіковано [12, с. 23]. 

Вчені підкреслюють роль у 

цьому процесі інстинкту 

самозбереження: індивід у 

громадському об’єднанні шукає 

захисту від страху буття. Не менш 

популярні й інші аргументи: 

інстинктивна потреба у спілкуванні, 

прагнення до самоствердження 

(особливо характерне для лідерів) 

[13, с. 61]. 

Крім спеціальних інститутів 

держави також існують громадські 

та приватні організації, органи 

місцевого самоврядування тощо. 

Саме тому доцільно 

використовувати поняття «публічне 

адміністрування» [14]. 

Саме «адміністрування» (а не 

управління) вживається для того, 

щоб підкреслити особливий вид 

розпоряджень, що видаються 

повноважними органами в умовах 

демократії, коли існує 

багатосторонність взаємозв’язків 

між політичними й суспільними 

інститутами [15]. 

Автори підручника 

адміністративне право України за 

загальною редакцією Т. О. 

Коломоєць виділяють публічне 

адміністрування у різних сферах 

суспільного життя. 

Отже, розглянемо складові 

поняття «публічне адміністрування». 

У словнику слів іншомовного 

походження зазначено, що 

«публічний» походить від лат. 

«суспільний», «народний» і має такі 

дефініції: 1. Який відбувається у 

присутності публіки, людей; 

прилюдний, привселюдний, гласний, 

відкритий. 2. Призначений для 

широкого відвідування, 

користування; громадський, 

загальний, загальнодоступний [16]. 

У навчальному посібнику 

«Публічне адміністрування в 

Україні» зазначено, що 

адміністрування означає виконання 

певних завдань у межах інструкцій, 

а те, наскільки добре чи наскільки 

ефективно, залишається за межами 

його уваги, оскільки контроль над 

цим є обов’язком політичного 

суб’єкта, що розробив інструкції [17, 

с. 184]. 

Категорія «адміністрування» 

походить від лат. аdministro – керую 

і означає керівництво, управління, 

завідування [18]. 
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Американські вчені Д. Шуман 

та Дік В. Олуф стверджують, що 

публічне адміністрування, його 

поняття та роль з часом змінюються, 

та визначають його характеристики: 

– охоплює усі три сфери влади: 

виконавчу, законодавчу, судову та їх 

взаємовідносини; 

– відіграє важливу роль у 

формуванні публічної політики і 

таким чином є складовою 

політичного процесу; 

– суттєво відрізняється від 

приватного адміністрування; 

– взаємодіє з численними 

приватними групами та індивідами у 

наданні послуг суспільству [19, c. 

21]. 

На думку В. Коваленка, 

публічне адміністрування розкриває 

основні напрями цілеспрямованої 

діяльності суб’єктів владних 

повноважень щодо виконання 

адміністративних зобов’язань [20, c. 

214]. 

Таким чином, розкриваючи 

роль громадських об’єднань у сфері 

публічного адміністрування, до 

терміна «public» у вживанні 

категорії «Public administration» 

більш логічно та обґрунтовано 

вживати переклад за допомогою 

«калькування» – публічний, адже 

управління та адміністрування 

стають більш публічними, 

залучаючи громадян до сфери 

управління, надаючи їм послуги та 

захищаючи їх інтереси. 

А так як громадські об’єднання 

створюються з метою захисту від 

небажаних дій державної влади з 

прийняття того чи іншого 

політичного, економічного або 

культурно-національного рішення то 

між публічним адмініструванням і 

громадськими об’єднаннями існує 

тісний взаємозв’язок. 

Необхідно зазначити, що ознаки 

громадських об’єднань підлягали 

детальному аналізу у наукових 

доробках вчених у різні періоди. 

А. Козирева у своїй статті «Поняття 

та ознаки громадських об’єднань як 

суб’єктів публічного управління в 

Україні» провела аналіз позицій 

вчених на предмет визначення ознак 

громадських об’єднань і прийшла до 

висновку, що у більшості випадків 

вченими ототожнються ознаки та 

принципи діяльності. Добровільність 

створення, самоврядності, вільного 

вибору території діяльності, рівності 

перед законом, відсутності 

майнового інтересу їх учасників, 

прозорість, відкритість та 

публічність є саме принципами 

створення і діяльності громадських 

об’єднань, а не їх ознаками [21, с. 

463]. 

C. С. Юр’єв, наголошуючи на 

таких важливих ознаках 

громадських об’єднань, як 

добровільність і законність, вважає, 

що індивідуальний характер 

асоціації є одним із основних 

характеристик її правового статусу. 

Недержавний характер об’єднань 

включається автором до переліку 

основних сутнісних елементів 

поняття і юридичного статусу 

громадських об’єднань, поряд з 

добровільністю і некомерційним 

характером [22, с. 15]. 

У.В. Рамазанова на підставі 

аналізу теоретичних доробків 

вчених ознаками громадських 

об’єднань пропонує вважати: 

добровільність об’єднання; 
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самоврядування; некомерційність 

формування; спільність інтересів; 

досягнення загальних цілей; 

відносну відстороненість 

громадських об’єднань від політики; 

участь членів у створенні 

матеріальної основи (бази) 

об’єднання; активність громадських 

об’єднань [23, с. 226]. 

Найчастіше у літературі 

зустрічаються такі критерії 

класифікації громадських об’єднань: 

за суб’єктами діяльності (дитячі, 

молодіжні, жіночі, ветеранські); за 

організаційно-правовою формою 

(асоціація, благодійна установа, 

благодійний фонд та ін.); за сферою 

суспільного життя (культурні, 

спортивні, екологічні тощо); за 

типом і спрямованістю діяльності 

організації стосовно суб’єкта, який її 

утворив (професійні спілки, творчі 

спілки, організації роботодавців, 

правозахисні організації, спілки 

адвокатів тощо) [24, с. 357]. 

В. К. Колпаков та 

О. В Кузьменко запропонували такі 

критерії поділу громадських 

об’єднань: територія, на яку 

поширюється діяльність, мета 

створення та функціонування, 

засоби фіксації членів, спосіб 

легалізації, вік, після досягнення 

якого можна стати членом 

об’єднання громадян [25, с. 170]. 

Громадські об’єднання є 

повноправними учасниками 

прийняття управлінських рішень у 

системі саморегуляції соціального 

організму країни. 

Отже, у громадських 

об’єднаннях присутній 

управлінський момент, який є 

невід’ємною та необхідною 

складовою не лише процесу 

розвитку громади, а й усіх інших 

процесів, які відбуваються під час 

життєдіяльності людини. 

Висновки і перспективи 

подальших досліджень. 
Проведений аналіз свідчить, що у 

контексті публічного 

адміністрування громадські 

об’єднання є організацією, що 

задовольняє суспільні очікування. 

Безумовно, існує і принципова 

розбіжність в оцінках ефективності 

громадських об’єднань у сфері 

публічного адміністрування щодо 

зміни наявної системи. 

Необхідність подальшого 

вивчення громадських об’єднань та 

оперативного і стратегічного 

узгодження територіальних, 

міжгрупових і внутрішньогрупових 

потреб та інтересів у сфері 

публічного адміністрування.  
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