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Стрімка перебудова соціально!політичного сектору України,
формування демократичних інститутів влади сприяли зростан!
ню активності населення та прискорили розвиток громадянсь!
кого суспільства в Україні. Становлення останнього тісно пов’я!
зане з діяльністю громадських організацій, головним завданням
яких є становлення діалогу з державними органами управління
у площині забезпечення прав та свобод людини. Зважаючи на те,
що громадські організації представляють весь спектр суспільних
інтересів і є посередниками між їх цільовими групами та вла!
дою, соціальна роль цих об’єднань суттєво підвищується.

Разом з тим завданням різних гілок та громадських організа!
цій є подальше реформування суспільства, постійне вдосконален!
ня у сфері регулювання суспільно!громадської діяльності, адап!
тація та максимальне наближення до стандартів Європейського
Союзу. Для цього конче необхідне розуміння та знання особливо!
стей управління, менеджменту громадських організацій. Опану!
вання специфікою управління людськими ресурсами, плануван!
ня, фінансування, правове забезпечення громадських організацій
є абсолютно необхідними для роботи в цій сфері. Навчальний по!
сібник «Менеджмент громадських організацій: вибрані питання
теорії та практики» повністю враховує ці завдання та спрямова!
ний на їх вирішення.

Метою підготовки навчального посібника є формування у спів!
робітників недержавних неприбуткових організацій,  студентів,
аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів систематизо!
ваного комплексу знань про загальні принципи, форми й методи
управління громадською організацією.

У посібнику розглянуті основні засади управління громад!
ськими організаціями: розкрите поняття та види, процедура їх
створення та реєстрації, механізм взаємодії держави з громадсь!
кими організаціями. Належне місце в навчальному виданні
приділено підсистемам управління громадськими організаціями.



10

Розкриті особливості стратегічного та оперативного планування
діяльності громадських організацій, управління людськими ре!
сурсами та якістю; наведені ключові аспекти фінансового мене!
джменту, соціального маркетингу, управління проектами. У по!
сібнику з сучасних позицій висвітлені умови застосування інфор!
маційно!технічного забезпечення функціонування громадських
організацій.

Викладення теоретичних засад дисципліни супроводжується
необхідними прикладами з роботи громадських організацій. На!
прикінці кожного розділу надано контрольні запитання, тести та
завдання для самоперевірки і контролю засвоєння знань. Прак!
тична частина навчального посібника дозволяє набути необхідного
досвіду застосування форм і методів управління  недержавними
неприбутковими організаціями, підвищити рівень знань з пробле!
матики громадських організацій.

Навчальний посібник спрямований на когнітивне вивчення
відповідно до сучасних концепцій викладання матеріалу суспіль!
них дисциплін, серед яких слід назвати: «Основи менеджменту»,
«Фінансовий менеджмент», «Основи планування», «Стратегічне
планування», «Менеджмент організацій», «Управління якістю»,
«PR!менеджмент»,«Управління персоналом», «Регіональний ме!
неджмент», «Управління проектами», «Інформаційні системи в
менеджменті» та ін.

Структура і зміст видання повністю відповідають вимогам дер!
жавних та галузевих стандартів вищої освіти України, навчаль!
них планів підготовки студентів зі спеціальностей  «Менеджмент
організацій і адміністрування», «Адміністративний менеджмент»
та «Державна служба». Використання посібника в учбовому про!
цесі повинне полегшити та прискорити процес навчання, погли!
бити засвоєння теоретичного матеріалу та набуття практичних на!
вичок студентами.

Посібник узагальнює результати робіт, що виконувалися за
проектом Європейської Комісії ТЕМПУС ECESIS («Мережа освіт!
ніх центрів у сфері сучасних технологій місцевого самоврядуван!
ня») кафедри управління та центру підвищення кваліфікації дер!
жавних службовців Сумського державного університету.

Упродовж майже трирічної роботи над навчальним посібни!
ком виникало безліч адміністративних та інших питань, без під!
тримки, знання та допомоги значної кількості осіб, що прямо чи
опосередковано сприяли підготовці та виданню посібника, його
публікація б значно ускладнилася. Авторський колектив щиро
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вдячний Європейської Комісії за надання коштів на публікацію
навчального посібника, а також рецензентам, доктору економіч!
них наук, професору С. М. Козьменко, доктору економічних наук,
професору Є. В. Хлобистову за цінні зауваження та допомогу в
редагуванні навчального посібника.

З повагою,
доктор економічних наук, професор О. Ф. Балацький,
доктор економічних наук, професор О. М. Теліженко,
кандидат економічних наук, доцент О. А. Лук’янихіна.
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1.1. Ïîíÿòòÿ òà âèäè ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é

Вагома роль у соціальному та політичному розвитку суспільства
належить громадським організаціям, що виникають на засадах
вільного волевиявлення громадян та на підставі спільних інтере!
сів. За їх кількістю, структурованістю, змістом роботи, правами і
повноваженнями можна судити про наявність громадянського
суспільства та ступінь розвитку його демократичних засад.

Громадянське суспільство – це прошарок суспільства між
владою та бізнесом, представлений громадськими організаціями,
який демонструє високий рівень суспільної самоорганізації. Та!
ким чином, в Україні виокремлюють три сектори суспільства:
владу, бізнес, громадськість. Влада – це органи державної влади
та місцевого самоврядування, установи та організації, які діють у
межах повноважень державних органів. Бізнес – система малих і
середніх підприємств, різного роду товариств, діяльність яких
пов’язана з отриманням прибутку. Громадськість (у тому числі
громадські організації) – організації, які утворюються за власною
ініціативою засновника з метою задоволення тих чи інших потреб
окремих верст суспільства, а не одержання прибутку.

Розглянемо докладніше причини виникнення організацій
«третього сектору». До них належать:

1) плюралізм і терпимість народу. Це означає, з одного боку, на!
явність у його середовищі досить стійких груп людей, що ма!
ють спільні інтереси, які можна вирішити або захистити за
умов спільних дій усіх чи більшості зацікавлених у цьому осіб,
з іншого – терпимість суспільства до думок таких груп людей
і можливість дати цим людям право на легальну реалізацію
своїх інтересів;

Ð î ç ä ³ ë  1

Îñíîâí³ çàñàäè óïðàâë³ííÿ
ãðîìàäñüêîþ îðãàí³çàö³ºþ
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2) невідповідність ринкових механізмів потребам суспільства (на!
явність ніші суспільного життя, не заповненої державним чи
підприємницьким сектором). Ця причина є досить специфіч!
ною і на перший погляд дещо дивною, адже саме ринок та його
механізми, здавалося б, універсально регулюють суспільні від!
носини «попиту – пропозиції»: якщо є попит – має виникнути
пропозиція. Проте досить часто це не зовсім так. Наприклад,
сьогодні в Україні можна побачити тисячі й тисячі маленьких
сіл, де немає жодного магазину, і це за умов, що людям потрібні
продукти всюди, незалежно від місця проживання. Проте в
малих поселеннях економічна спроможність магазину така
мізерна, що жоден бізнес не реагує на цей попит. Недостатність
соціального чи іншого забезпечення з боку державних служб
та невигідність праці приватного підприємництва зумовлюють
створення різних благодійних фондів, установ або органів гро!
мадського самоврядування;

3) історичні (національні) традиції, схильність народу до колек!
тивізму та вирішення справ за участі багатьох людей. Ця група
причин також є досить важливою, але її роль в різних країнах
дуже різна. Важливими відмінними рисами тут є історія нації
та її релігія. Особливо це помітно щодо традицій меценатства
та бажання пожертвувати певною часткою свого матеріального
благополуччя в інтересах суспільного блага чи інших людей;

4) право на свободу слова, зібрань та демонстрацій. Права свобо!
ди слова, думки, зібрань, походів та демонстрацій закріплені
конституціями більшості демократичних держав. Тому ми до!
сить часто навіть не усвідомлюємо, що саме ці фундаментальні
права є також реальними причинами створення організацій,
часто дуже численних і впливових [16].

Характеризуючи спектр організацій «третього сектору», ми
використовуємо різні терміни, які вживаються в сучасному укра!
їнському праві. Розглянемо понятійний апарат із цих питань, що
сформувався в Україні [14].

Об’єднання громадян (ОГ) – найбільш загальний термін, що
стосується громадських організацій, професійних спілок, політич!
них партій.

Громадські організації (ГО) – об’єднання громадян, створені
ними для задоволення та захисту своїх законних соціальних, еко!
номічних, творчих, вікових, національно!культурних, спортивних
та інших спільних інтересів (Закон «Про об’єднання громадян»).

Благодійні організації (БО) – недержавні організації, що
здійснюють благодійну діяльність відповідно до Закону «Про
благодійництво та благодійні організації».
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Неприбуткові організації (НПО) опосередковано визнача!
ються в Законі «Про оподаткування прибутку підприємств».

Непідприємницькі товариства – товариства, що не мають на
меті одержання прибутку для його подальшого розподілу між уча!
сниками (Цивільний кодекс України).

Непідприємницькі організації можуть бути суспільно й при!
ватно корисними [16]. Суспільно корисними є організації, що ство!
рені і здійснюють свою діяльність з метою охорони здоров’я, на!
вколишнього середовища, прав людини, надання соціальних по!
слуг та підтримки соціально вразливих груп населення, допомо!
ги в забезпеченні продовольчими продуктами, підтримки науки,
некомерційних засобів масової інформації та комунікацій, ама!
торських видів спорту, мистецтва, культури, релігії, освіти, по!
передження та ліквідації наслідків стихійного лиха та інших ка!
тастроф, полегшення виконання державних функцій, а також на
підтримку важливих державних і місцевих соціальних програм.
Приватно корисними є організації, створені з метою досягнення
цілей, визначених статутом організації в інтересах членів, пра!
цівників організації або осіб, з особливими потребами.

Непідприємницькі організації незалежно від назви можуть
утворюватися в таких основних формах: товариство, установа,
фонд [13].

Непідприємницьке товариство засновується не менше ніж
двома фізичними та/або юридичними особами, об’єднує на доб!
ровільних засадах і на основі індивідуального членства осіб для
досягнення спільної статутної мети, має корпоративний устрій та
управляється його членами. Члени товариства не зберігають прав
на передане цій організації майно, у т.ч. членські внески, та не
несуть матеріальної відповідальності за зобов’язаннями товарис!
тва так само, як товариство не несе матеріальної відповідальності
за зобов’язаннями учасників.

Непідприємницька установа засновується з ініціативи однієї
фізичної чи юридичної особи або групи таких осіб, які не беруть
участі в її управлінні, на основі майна, переданого установі засно!
вниками, і не має членства. У разі, якщо майно передане установі
на правах оперативного управління, засновник/власник майна
несе субсидіарну відповідальність за зобов’язаннями установи за
недостатності для виконання цих зобов’язань.

Особливою формою непідприємницької установи є фонд [14].
Майно, передане фонду його засновниками, є власністю фонду.
Мінімальна вартість переданого майна або коштів до статутного
капіталу фонду не може бути меншою ніж 100 (сто) неоподатко!
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