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Дана робота присвячена основним проблемам взаємодії міжнародних неурядових організацій та організацій 

громадянського суспільства в Україні. У межах статті проведено аналіз діяльності міжнародних неурядових 

організацій у соціально-комунікативному просторі в період глобалізації та взаємодії таких акторів міжнародних 

відносин із організацією громадянського суспільства України; автором було зроблено спробу виявити основні причини 

появи неурядових організацій; висвітлено інформаційну взаємодію МНОУ з громадянським суспільством, урядами 

держав, транснаціональними корпораціями та міжнародними урядовими організаціями. У дослідженні використані 

методи проблемно-хронологічного, порівняльно-історичного, і типологічного аналізу взаємодії міжнародних 

структур та громадянського суспільства України. Результати дослідження можуть бути корисними для написання 

робіт у науковій та журналістській діяльності. 
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За допомогою інформації та комунікації 

організовується спільна праця, утворюються 

професійні союзи, колективні підприємства, 

політичні партії та об'єднання. На основі 

інформації функціонують інститут державної 

влади, ведеться боротьба з тероризмом та 

злочинністю. Інформація являється основою 

діяльності органів законодавчої, виконавчої та 

судової гілок влади, всієї системи державного 

управління та управління Збройними силами. У 

процесі розвитку людства обмін інформацією 

набував масового характеру, і ця тема ставала 

об'єктом для обговорення у міжнародних 

неурядових організаціях. Інформація – це та 

субстанція, яка супроводжує нас протягом 

усього нашого життя. Вже багато років поспіль 

вчені дискутують про зміст даного поняття.  

Метою даної роботи є аналіз діяльності 

міжнародних неурядових організацій та 

дослідження їхнього впливу на громадянське 

суспільство України, проаналізовано причини 

появи подібних організацій; висвітлити 

інформаційну взаємодію МНОУ з 

громадянським суспільством. Виявити основні 

проблеми взаємодії міжнародних організацій 

та організацій громадянського суспільства в 

Україні, проаналізувати ключові напрямки 

співробітництва міжнародних організацій та 

українських ОГС у контексті становлення 

громадянського суспільства, а також 

розроблення практичних рекомендацій щодо 

вдосконалення такого співробітництва. 

Останнім часом організації громадянського 

суспільства в Україні викликають значну 

зацікавленість українських науковців. 

Досліджували діяльність ОГС у контексті 

сучасного формування громадянського 

суспільства в Україні такі вчені, як В. Бебик, А. 

Кудряченко, А. Колодій, С. Круглик, Л. 

Чекаленко, С. Рябов, О. Полтораков, Н. Мороз. 

Актуальними є праці В. Кравчук, Ю. Томіліної, 

Т. Метельової, О. Віннікова, І. Піляєва, С. 

Кириченка, В. Коваленка, І. Ткачука та інших у 

сфері становлення й розвитку неурядових 

організацій як інституту громадянського 

суспільства. Проте, незважаючи на внесок 

вищезгаданих науковців у дослідженні 

діяльності організацій громадянського 

суспільства в Україні, проблемам їхньої 

взаємодії з міжнародними організаціями 

приділялося недостатньо уваги. 

Ключовим механізмом діяльності міжнародних 

неурядових організацій в період глобалізації є 

мобілізація думки світової спільноти. Для 

досягнення поставлених цілей та завдань 

МНУО застосовують тиск на міжурядові 

організації та безпосередньо на уряди тих чи 

інших держав. Своїх цілей вони досягають, 

вирішенням питань на міжурядовому рівні, де 

створюються міжнародно-правові норми, і поза 

межами традиційних міжурядових каналів, на 

самостійно створених аренах у співпраці з 

іншими неурядовими організаціями. У межах 

консультативних взаємовідносин з партнерами 

міжнародні неурядові організації беруть участь 
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у роботі всіх організацій і органів системи ООН 

практично на рівних правах з офіційними 

делегаціями країн: пропонують проекти 

договорів і конвенцій, беруть участь у їх 

обговоренні, надаючи експертні, науково-

технічні та інші висновки; контролюють їх 

дотримання та виконання після прийняття і т.п. 

Важливою є роль міжнародних неурядових 

організацій у формуванні світової громадської 

думки і доведенні до відома світової спільноти, 

членів урядів і міжурядових організацій 

громадської позиції стосовно висунутих ними 

договірних ініціатив. МНУО забезпечують 

розширення варіантів і гнучкості політики 

держав, пропонують власні варіанти дій і рішень, 

яким раніше не приділялася увага, не 

розглядалися і не аналізувалися, допомагають 

політикам краще зрозуміти сутність і особливості 

тієї сфери діяльності, за яку вони несуть 

відповідальність, а також зрозуміти завдання, що 

потребують вирішення, з точки зору громадян.  

За останні два десятиліття в Україні, 

порівняно з іншими пострадянськими країнами, 

сформувалося найрозвиненіше за міжнародними 

стандартами громадянське суспільство. З погляду 

кількості й різноманітності організацій 

громадянського суспільства, а також рівнів і 

спектра їхньої діяльності Україна є найбагатшою 

з усіх країн колишнього Радянського Союзу, 

незважаючи на складні інституційні умови і 

нерегулярне фінансування. 

Міжнародні організації надають особливо 

значну підтримку розвитку громадянського 

суспільства в Україні протягом останніх 20 

років. Вони намагаються пропагувати рівність 

та різноманітність, укріпити ефективне 

управління на національному та місцевому 

рівнях шляхом заохочення громадян до участі 

в процесі прийняття рішень та розвитку 

можливостей ОГС. Шляхом фінансування проектів 

ОГС американські та європейські державні чи 

приватні донори вносять зміни в динаміку 

громадського простору через навчальні 

подорожі, тренінги та конференції. Водночас 

фундаментальною проблемою була і є низька 

фінансова самодостатність неурядових організацій. 

Структура фінансування українських ОГС істотно 

відрізняється від їхніх колег із країн ЄС.  

Загальний внесок міжнародних організацій 

у розбудову громадянського суспільства в 

Україні досить складно піддати 

диференційованому розрахунку, оскільки 

вплив донорської допомоги так чи інакше має 

на меті покращення стану справ у цій сфері. 

Можна лише констатувати, що програми, 

спрямовані на підтримку принципів 

верховенства права, прав людини та 

демократичного врядування в Україні, 

наприклад, 2010 року мали бюджет понад 60,4 

млн. дол. США з таким розподілом серед 

основних міжнародних донорів [4]. 

Проте ситуація, коли ОГС в Україні є 

залежними від фінансування з одного, до того 

ж закордонного, джерела, містить загрозу для 

стабільності їхньої діяльності та відповідності 

дій. Звідси випливає також проблема 

диверсифікації джерел фінансування. Згідно з 

експертними опитуваннями, гранти від 

міжнародних донорських організацій 

залишаються важливим, якщо не головним, 

джерелом фінансування українських ОГС. 

Саме через це ініціативи неурядового сектору, 

підтримані міжнародними донорськими 

організаціями, продовжують відігравати 

ключову роль у захисті прав людини й 

слугувати каталізатором реформування 

внутрішньої державної політики.  

За роки незалежності в Україні поступово 

склався інститут міжнародних донорів, які, 

підтримуючи процеси реформ і демократизації, 

сприяють становленню громадянського 

суспільства. Без допомоги міжнародних 

організацій діяльність ОГС просто не могла би 

бути можливою – їхній бюджет майже на 60% 

формується за рахунок зовнішньої підтримки. 

Але українські ОГС мають істотні проблеми з 

доступом до фінансування в трьох основних 

сферах: визначення міжнародних джерел 

коштів, які відповідали б їхнім потребам, 

утвердження себе як надійних довготривалих 

партнерів міжнародних організацій та 

реагування на негативне політичне 

середовище. Основними характеристиками тих 

ОГС, котрі успішно отримують міжнародне 

фінансування, є: добре знання процедур 

звернення до міжнародних донорів, проактивна 

позиція в пошуку фінансових можливостей та 

здатність визначати важливі проблеми місцевої 

громади. Досягнення змін потребує 

довготривалої віддачі міжнародних донорів, бо 

для укорінення нової поведінки потрібен час. 

Виходячи з цього, міжнародні донорські 

організації мають бути зацікавлені в 

професійному розвитку співробітників ОГС.  
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Важливим є виявлення внутрішніх недоліків 

українських ОГС та визначення шляхів 

зміцнення їх внутрішньої організації завдяки 

співпраці з міжнародними організаціями. 

Громадянське суспільство України дістане 

багато переваг від міжнародної допомоги за 

умови більшої участі громадян у діяльності 

організацій при збільшенні соціальної довіри, 

толерантності, відкритості та самовираження
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Немеш А.Н. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТРУКТУР И НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ С 

ГРАЖДАНСКИМ ОБЩЕСТВОМ УКРАИНЫ В СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

Данная работа посвящена основным проблемам взаимодействия международных неправительственных организаций 

и организаций гражданского общества в Украине. В рамках статьи проведен анализ деятельности международных 

неправительственных организаций в социально-коммуникативном пространстве в период глобализации и 

взаимодействия таких акторов международных отношений с организацией гражданского общества Украины; 

автором была предпринята попытка выявить основные причины появления неправительственных организаций; 

освещены информационное взаимодействие МНПО с гражданским обществом, правительствами государств, 

транснациональными корпорациями и международными правительственными организациями. В исследовании 

использованы методы проблемно-хронологического, сравнительно-исторического и типологического анализа 

взаимодействия международных структур и гражданского общества Украины. Результаты исследования могут 

быть полезными для написания работ в научной и журналистской деятельности. 

Ключевые слова: глобализация, гражданское общество, информация, информационное взаимодействие, 

международные отношения, международные неправительственные организации. 
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INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS AND UKRAINIAN PUBLIC SOCIETY: THEIR 

INTERACTION IN SOCIO-COMMUNICATIVE SPACE 

This paper is devoted to the main problems of interaction between international non-governmental organizations and civil 

society organizations in Ukraine. Within the article there was explored the problem of communication between International 

NGO and Ukrainian civil society. The article analyzes the activities of international non-governmental organizations in the 

social and communicative space during the period of globalization. Within the article there was analyzed the interaction of 

international NGOs with the organization of civil society of Ukraine; The author attempted to identify the main causes of the 

emergence of non-governmental organizations; The informational interaction of NGOs with civil society, governments of states, 

transnational corporations, and international governmental organizations is highlighted. The research uses methods of 

problem-chronological, comparative-historical, and typological analysis of the interaction of international structures and civil 

society in Ukraine. The results of research can be used for writing papers by scientists and journalists. 

Key words: civil society, globalization, international relations, international non-governmental organizations, information, 

information interaction. 

 

 

 

 

 

 


