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СПЕЦИФІКА СПІВПРАЦІ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ І ГРОМАДСЬКИХ 

ОРГАНІЗАЦІЙ У ПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСАХ УКРАЇНИ 

 

У статті проаналізовано специфіку співпраці політичних партій і громадських 

організацій у політичних процесах України. Громадські організації розглядаються як 

суб’єкти політики, якими намагаються маніпулювати політичні партії. Акцентується 

увага на тому, що громадські організації все більше виступають суб’єктами політики, 

беручи участь у її формуванні та реалізації. Досліджено сучасний стан взаємодії 

політичних партій і громадських організацій до налагодження паритетної взаємодії у 

політичних процесах України. 
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процес, політичний процес.  

 

Ярош Я. Б. Специфика сотрудничества политических партий и общественных 

организаций в политических процессах Украины.  

В статье проанализирована специфика сотрудничества политических партий и 

общественных организаций в политических процессах Украины. Общественные 

организации рассматриваются как субъекты политики, которыми пытаются 

манипулировать политические партии. Акцентируется внимание на том, что 

общественные организации все больше выступают субъектами политики, участвуя в 

ее формировании и реализации. Исследовано современное состояние взаимодействия 

политических партий и общественных организаций к налаживанию паритетного 

взаимодействия в политических процессах Украины.  

Ключевые слова: политическая партия, общественная организация, 

государственный процесс, политический процесс. 

 

Yarosh Y. B. The specificity of cooperation of political parties and non-governmental 

organizations in the political processes in Ukraine. 

The article analyzes the specificity of cooperation of political parties and non-

governmental organizations in the political processes in Ukraine. Non-governmental 

organizations are considered to be subjects of politics, which political parties try to 

manipulate. Attention is paid to the fact that it is increasing the role of non-governmental 

organizations as subjects of politics, which participate in its formation and implementation. It 

is studied the current state of the interaction of political parties and non-governmental 

organizations in establishing of parity collaboration in the political processes in Ukraine. The 

separate forms of cooperation of political parties and non-governmental organizations are 

examined in the article. Attention is concentrated on distributing of plenary powers between 

the subjects of policy. The problems of functioning of non-governmental organizations are 

studied. Their signs and differences from political parties, which operate within the limits of 

political process, are selected. Attention is paid to preconditions of cooperation of political 

parties and non-governmental organizations in providing of equal rights, based on principle 

of partnership relations. Certainly, such cooperation must be based not only on agreements, 

but on the decision of important political, social and economic problems of society. In 

Ukraine, forming of the democratic political system created possibilities for free functioning 

of political parties and non-governmental organizations. In conditions of structurization of 

society, which lasts in Ukraine during the period of independence, associations of citizens 

transformed, consolidated and became active participants of political process. 
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В Україні формування демократичної політичної системи створило можливості 

для вільного функціонування політичних партій та громадських організацій, 

можливості діяти легально і застосовувати різні форми впливу. В умовах структуризації 

суспільства, яка триває в Україні протягом періоду незалежності, об’єднання громадян 

трансформуються, консолідуються і відносяться до активних учасників політичного 

процесу. Процес становлення громадянського суспільства в Україні потребує пошуку 

нових діалогових форм взаємодії політичних партій та громадських організацій. У 

зв’язку з цим актуалізується і питання їх дослідження науковцями. 

З часу виникнення людського суспільства йому притаманний потяг до взаємодії 

його членів, установлення між ними різних зв’язків та відносин на основі спільних 

інтересів. Групи людей, які виникають внаслідок такої взаємодії, і є цілісними 

утвореннями та впливають на політичний процес. 

Безперечно, найвпливовішими суб’єктами політичного процесу були й 

залишаються політичні партії. Через політичні партії окремі особи та соціальні групи 

мають можливість впливати на інші групи, на суспільство загалом відповідно до своїх 

інтересів, перетворюючись на важливі суб’єкти політики.  

Політичні партії функціонують у певній атмосфері, яка формується суспільством. 

Ця атмосфера стимулює або гальмує розвиток політичних партій. Визначальний вплив 

на ці процеси має тип політичного режиму. Зокрема, за тоталітарних режимів 

політичним партіям дозволяється функціонувати тільки під контролем держави або у 

вигляді підпільних груп. За лібералізації режиму створюються умови для виникнення 

незалежних від держави політичних партій. Демократичний режим характерний 

наявністю широкого спектру політичних партій, діяльність яких не залежна від 

держави. Чим більше таких об’єднань, тим вищий ступінь демократизації суспільства, 

його динамічності. 

Дослідження діяльності політичних партій України посідає помітне місце у працях 

як вітчизняних, так і зарубіжних політологів. Роботи К. Меркотан, М. Примуша, 

А. Романюка, Ю. Шведи [4] та інших вчених дозволяють здійснити теоретичний аналіз 

функціонування політичних партій. Суттєвий внесок у дослідження процесів 

трансформації інституцій політичної системи зроблено у працях В. Бакуменка, 

Є. Бородіна, В. Лугового, В. Майбороди, В. Малиновського, В. Яцуби та ін. 

Соціологічним аспектам інституційного розвитку громадських організацій присвячені 

роботи О. Балакірєвої, О. Ганюкова, В. Головенька, І. Демченко, Н. Дудар, 

М. Перепелиці, М. Міщенка, О. Яременко та ін. Українські науковці В. Кулік, 

О. Голобуцький, О. Корнієвський, В. Якушик активно ведуть дослідження сутності 

громадської ініціативи в Україні. В. Кулік акцентує увагу на механізмах утворення 

громадських організацій та становленні сучасного громадського руху в Україні. 

О. Голобуцький аналізує специфіку функціонування молодіжних партій як нового 

етапу розвитку організованого руху в Україні.  

Варто відзначити дослідження, що стосуються аналізу потреб організацій 

громадянського суспільства в Україні. У колективній праці А. Романюка та 

Л. Скочиляса «Стан громадянського суспільства в Україні» розглянуто форми взаємодії 

влади та громадських організацій. Автори зазначають, що співпраця громадських та 

владних інституцій існує, але вона має незначний простір і ситуативна, тому її скоріше 

можна характеризувати як взаємодію, а не як співпрацю [1]. Незважаючи на численні 

теоретичні та практичні напрацювання, питання взаємодії політичних партій та 
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громадських організацій у державотворчих процесах України залишається недостатньо 

розглянутим. 

Метою цієї статті є дослідження специфіки співпраці політичних партій та 

громадських організацій. 

Асоціації, спілки, союзи, організації, рухи створюють складну систему 

громадських об’єднань, елементи якої перебувають у взаємодії та зазнають постійних 

взаємовпливів. У цій системі вирізняють два основних типи об’єднань: громадські 

організації та громадські рухи. 

Уся розмаїтість форм громадських об’єднань може бути інтерпретована через 

поняття «групи інтересів». Групами інтересів називають добровільні об’єднання людей 

із формальною структурою, у яких особисті вимоги поєднуються з матеріальною, 

духовною суспільною вигодою і котрі виражають себе всередині своєї організації або 

через співробітництво і впливи контактують з іншими групами та політичними 

інститутами. Групи інтересів функціонують як політичні організації тільки в тому разі, 

коли переслідують суто політичні завдання або реалізують свої інтереси політичними 

методами. Однак, на відміну від політичних партій, вони не прагнуть до завоювання 

влади, а намагаються впливати на владу, політичних діячів для прийняття потрібних їм 

рішень. Такий вплив здійснюється засобами тиску на сфери прийняття рішень. Тому 

групи інтересів, які чинять тиск на органи державної влади для законодавчого чи 

адміністративного забезпечення своїх інтересів, називають групами тиску, або 

лобістами (англ. «lobby» – колуари, вестибюль). 

Громадсько-політичні рухи відрізняються від громадських організацій, як правило, 

відсутністю фіксованого членства, хоча це не є головною характерною ознакою. 

Громадсько-політичні рухи виникають як форми об’єднаннь громадян, що протидіють 

тоталітаризмові й монопольно правлячим партіям. З часом вони дезінтегруються, 

втрачають свій вплив, водночас створюючи умови для формування багатопартійної 

системи. Саме такий шлях пройшли «Солідарність» (Польща), «Демократичний форум» 

(Угорщина), «Саюдіс» (Литва), «Союз демократичних сил» (Болгарія), «Демократична 

Росія» (Росія), Народний рух України (Україна) та ін. 

Громадсько-політичні рухи – масові об’єднання громадян і організацій соціально-

політичних орієнтацій, що структурно неоформлені, діяльність яких, як правило, має 

тимчасовий характер і найчастіше спрямована на виконання певних тактичних завдань. 

Після розв’язання першочергових завдань вони або розпадаються, або консолідуються 

в нові політичні партії чи громадські організації. 

Отже, громадсько-політичні рухи є: однією з форм реалізації самоврядування та 

суспільних зв’язків; індикатором демократичності політичної системи й режиму; 

відображенням рівня політичної свідомості й культури; засобом упорядкування 

суспільно-політичного життя; особливою формою реалізації суспільних інтересів.  

Досвід існування в 70–80-х рр. ХХ ст. досить впливових молодіжних, екологічних, 

антивоєнних, жіночих та інших рухів у багатьох країнах світу свідчить про те, що за 

будь-яких умов, будь-якої партійної системи зберігається соціальна ніша для рухів. 

Останні виконують функції індикаторів невдоволення громадян, є компонентом 

системи груп тиску на центри прийняття політичних рішень, інституціоналізованим 

каналом залучення громадян до політики, засобом сприяння прийняттю оптимальних 

рішень, спрямованих на ефективне управління державою і суспільством. 

Підвищення впливу політичних партій у державотворчих процесах України 

вимагає більш уважного ставлення до партійних програм. На думку Є. Бородіна, 

«суспільство має право скласти уявлення не тільки про ступінь харизматичності 

лідерів, короткотермінові передвиборчі гасла та інтерв’ю найбільш відомих 

функціонерів, але й про запропоновані шляхи розв’язання проблем. Питання про 
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декларації та механізми реалізації у програмах політичних партій постає у цьому 

зв’язку на одне з перших місць у сучасних умовах» [1, с. 116]. 

Є. Бородін зазначає, що основна увага в програмах політичних партій приділяється 

загальним оцінкам ситуації у соціумі та завданням державної політики. Процес 

створення розділів (або фрагментів) партійних програм достатньо слабо пов’язаний з 

розвитком основних складових механізму державної політики в Україні (законодавства, 

програм, фінансування). В документах обійдене питання про джерела фінансування 

регіональних програм. Конкретні пропозиції потребують дуже ретельного опрацювання 

і здебільшого не можуть бути втіленими у життя на сучасному етапі, до того ж після 

прийняття програм самі партії дуже рідко пропонують проекти нормативно-правових 

документів для створення механізмів реалізації своїх ідей [1, с. 117]. 

Партійно-політична боротьба в Україні характеризується тим, що усі суб’єкти 

виборчого процесу (партії, органи влади) використовують усі ресурси для перемоги у 

досягненні результату. Саме громадські організації повинні бути опонентами влади та 

політичних партій у питаннях дотримання законодавства. 

Значна частина громадських організацій в Україні достатньо професійно 

виконувала функцію здійснення громадського контролю за виборчими процесами. 

Тому важливим аспектом є визначення рівня участі та моніторингу громадськими 

організаціями виборчих перегонів. У зв’язку з цим можна виділити низку рис та 

особливостей участі громадських організацій у виборчих процесах. По-перше, 

найбільш поширеними видами діяльності, що їх здійснювали громадські організації на 

виборах 1994 р., 1998 р., 1999 р., 2002 р., 2004 р., 2006 р., 2007 р., 2010 р., 2012 р, 

2015 р., стали: 

– правозахисна діяльність щодо консультування виборців та захисту їх виборчих прав; 

– просвітницька робота через правову та організаційну підготовку спостерігачів і 

членів виборчих комісій; 

– інформаційні акції, які інформували та мобілізували виборців щодо різних аспектів 

виборчої кампанії; 

– моніторингова діяльність та стеження за дотриманням демократичних виборчих 

процедур, проведення соціологічних досліджень, екзит-полів. 

По-друге, значна частина громадських організацій співпрацювала з партнерськими 

організаціями та створювала коаліції. Спільна співпраця дозволяла сконсолідувати та 

зекономити зусилля і ресурси, а також здійснювати заходи на ширшій території. 

Як зазначає М. Лациба, на виборах діяла значна кількість громадських об’єднань, а 

саме громадська кампанія «Пора», «Чиста Україна», «Студентська хвиля», «Знаю» 

[3, с. 35]. Такі громадські організації спеціалізувалися головним чином на проведенні 

масових заходів, розповсюдженні агітаційної продукції та інформаційних матеріалів 

для виборців, зборі коштів та наданні організаційної допомоги людям, що брали участь 

в акціях громадянської непокори. Окрім того, багато членів громадських організацій 

під час виборів виконували функції спостерігачів та членів виборчих комісій, 

отримавши попередньо належну підготовку. 

По-третє, на виборах 2004, 2006, 2007, 2010, 2012, 2015 років громадські 

організації вперше змогли залучити значні ресурси з місцевих джерел для проведення 

акцій не тільки соціального, але і політичного характеру. 

Перед президентськими чи парламентськими виборами під впливом 

передвиборчих настроїв органи державної влади традиційно роблять спроби знайти 

порозуміння та висловити свою підтримку громадським організаціям. До певної міри 

така позиція може відображати процес демократизації українського суспільства та 

спроби налагодження конструктивного діалогу між владою та громадськими 

організаціями. З іншого боку, такі процеси відображають підвищення значення 
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громадських організацій у суспільстві, хоча громадським організаціям інколи бракує 

навичок політичної взаємодії. 

Дослідники А. Романюк та Л. Скочиляс відзначають ще одну досить серйозну 

проблему – участь у політичних проектах на підтримку певних політичних сил, 

внаслідок чого багато респондентів говорять про надмірну політизацію громадських 

організацій. 

Значна частина громадських організацій під час виборчих перегонів 

співпрацювала з іншими громадськими об’єднаннями. На те, що така співпраця 

відбувалася, вказали 80 % опитаних організацій. Співпраця між організаціями була 

успішною та дозволяла сконсолідувати зусилля і ресурси, не дублювати дії, а також 

організовувати виконання проектів на більш великій території.  

Співпраця з політичними партіями була менш розповсюдженою, ніж співпраця 

між громадськими організаціями. Проте переважна більшість опитаних громадських 

організацій (60 %) отримала досвід співпраці з політичними партіями. Така співпраця 

відбувалася головним чином шляхом спільного проведення акцій та фінансування 

політичними партіями конкретних проектів. 

Взаємодія під час президентської виборчої кампанії 2004 р. із засобами масової 

інформації, на думку представників громадських організацій, була значно ускладненою. 

Та все ж на досвід такої співпраці під час цієї кампанії вказали 62 % організацій [2, 

с. 57]. За свідченням представників громадських організацій, не завжди відносини із 

засобами масової інформації складалися вдало, але певну присутність в 

інформаційному просторі багатьом організаціям усе ж вдалося забезпечити. Низка 

громадських організацій заснувала власні інформаційні видання. 

Для ефективної політичної діяльності громадським організаціям потрібно 

планувати діяльність заздалегідь, реалізовуючи проекти задовго до початку виборчої 

кампанії. Потрібно знаходити партнерів і фінансування та підвищувати рівень 

стратегічного планування. Важливим аспектом є координація діяльності у спільних діях 

з організацією коаліцій та залучення професійних спеціалістів у виборчих кампаніях. 

Громадські організації, що підіймають актуальні питання сьогодення та 

мобілізують (хоча й на порівняно короткий час) окремі групи людей, які в звичайному 

житті не проявляють політичної та суспільної активності, більш мобільні та послідовні, 

а через це й більш результативні в реалізації власних інтересів. 

Впливові політичні партії можуть стимулювати діяльність «припартійних» 

громадських організацій або ж обмежувати їхні можливості. Деякі громадські 

організації суттєво залежать від виборчих процесів, тому їх діяльність може 

«активізуватися – пригальмовуватися» з настанням виборчих циклів. 

Сьогодні важливою є потреба уніфікації законодавства про громадські організації 

України. Виборчі процеси у 1998, 1999, 2002, 2004, 2006, 2007, 2010, 2012, 2015 роках 

показали, що в міру посилення політичної боротьби у багатьох суб’єктів політичного 

процесу виникає бажання використовувати громадські організації у політичній 

діяльності. Врегулювання законодавства розширить можливості функціонування 

громадських організацій та обмежить використання громадських організацій у боротьбі 

за владу.  

Збільшення кількості місцевих громадських організацій сприяє регіоналізації та в 

цілому має позитивне значення, оскільки сприяє розширенню інституцій реалізації 

державної політики та наближує громадські організації до особистості, вирішення її 

проблем. Це також відповідає загальносвітовим тенденціям. Наприклад, у Данії 86 %, 

Німеччині, Великобританії, Бельгії – 60 % членів молодіжних організацій працюють 

саме в таких структурах. Сьогодні в Україні продовжуємо спостерігати тенденцію 

збільшення кількості громадських організацій, хоча вони є невеликими за чисельністю. 
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У цілому кількість людей, які є членами громадських організацій, залишається майже 

незмінною (законодавство не вимагає від громадських організацій обов’язкового 

фіксованого членства).  

У нас і досі не вироблено системи державницьких консолідуючих цінностей, які 

поділялися б усіма впливовими політичними партіями. Результатом цього є криза 

суспільної довіри, яка виявляється у тому, що громадяни не довіряють результатам 

виборів, а масові фальсифікації сприймають як звичайне явище. Недовіра роз’єднує 

жителів різних регіонів, які підозрюють одне одного в неповазі, ігноруванні інтересів, 

несправедливості тощо. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, причинами низької 

політичної участі громадян через організовані громадські організації, на нашу думку, є: 

по-перше, недостатня компетентність громадян щодо захисту своїх прав і свобод та 

психологічна неготовність їх захищати; по-друге, негативне ставлення політичної еліти 

до громадських організацій, яка не розглядає інституції громадянського суспільства як 

рівноправних партнерів у реалізації політики. 

Можна виділити три основні причини виникнення політичних партій. По-перше, 

участь окремих громадян у політиці (за деяким винятком) значно менш ефективна, ніж 

діяльність групи. По-друге, створюючи політичні партії, особа задовольняє потребу в 

спілкуванні зі своєю соціальною групою. По-третє, беручи участь у діяльності 

політичних партій, громадянин отримує можливість підкреслити свою індивідуальність 

та задовольняє потреби в розв’язанні суспільних проблем.  

Хоча нинішній громадський рух України має двадцятилітню історію, більшість 

громадських організацій залишаються маловідомими та не користуються належним 

авторитетом та престижем. Непостійність політичної ситуації вимагає від громадських 

організацій зміни форм і методів діяльності, що передбачає нові підходи до роботи 

громадських організацій з політичними партіями. На нашу думку, потрібно створювати 

передумови взаємодії політичних партій та громадських організацій у забезпеченні 

тривалих, відкритих, рівноправних, заснованих на принципі партнерства відносин. 

Отже, співпраця повинна бути заснована не на домовленостях, а на вирішенні важливих 

політичних, соціальних та економічних проблем суспільства. 
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