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ПРАВОЗАХИСНИЙ РУХ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ

проблеми правового регулювання особливих освітніх потреб осіб з інвалід-
ністю в нашій країні. Зазначене доводить, що на сьогодні виникла потреба у 
науковому осмисленні сутності особливих освітніх потреб осіб з інвалідні-
стю, які потребують додаткової підтримки для забезпечення здобуття вищої 
освіти, розробці на цій основі науково-теоретичних положень, спрямованих 
на розв’язання актуальних проблем їх правового регулювання.
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ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ГРОМАДСЬКИХ 
ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ

Конституція України у ст. 36 гарантує громадянам нашої держави 
для здійснення і захисту своїх прав та свобод і задоволення політичних, 
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економічних, соціальних, культурних та інших інтересів право на свободу 
об’єднання у політичні партії, громадські організації. Саме через громад-
ські об’єднання, громадсько-політичні рухи, політичні партії до активної 
державотворчої діяльності залучаються широкі верстви населення, реалі-
зуються й захищаються політичні та економічні інтереси тієї чи іншої ча-
стини суспільства (народу, нації, соціальної групи). Вони є формою здійс-
нення зв’язків між громадянським суспільством і державою. Враховуючи 
дану обставину виникає необхідність підвищення інституційної спромож-
ності громадських організацій до виконання робіт у сфері публічної по-
літики та підвищення рівня їхньої участі у процесах прийняття рішень 
на місцевому рівні, що у свою чергу обумовлює потребу у теоретичних 
дослідженнях даної теми.

Громадські організації покликані вирішувати нагальні питання, які 
виникають між державою та громадянським суспільством, а тому є не-
від’ємним елементом будь-якого демократичного суспільства. Їх соціаль-
но-політичне призначення полягає, насамперед, у тому, що вони допомага-
ють людям у розв’язанні проблем повсякденного життя, відкривають широ-
кі можливості для виявлення суспільно-політичної ініціативи, здійснення 
функцій самоврядування. З розширенням демократії і зростанням рівня 
політичної культури посилюється тенденція до урізноманітнення ролі гро-
мадських об’єднань у соціально-політичному житті, їх впливовості в кон-
кретно-історичних ситуаціях, зрештою, до їх чіткої диференціації на гро-
мадські організації і громадські рухи. Причому, як відзначають П. Манжола 
і Ю. Опально, особлива активність названих об’єднань, а також активізація 
їх впливу спостерігаються у суспільствах перехідного типу, де одночасно 
виникає безліч складних суспільно-політичних проблем [2, с.350].

Правові та організаційні основи реалізації права на свободу об’єд-
нання, регулюються Законом України «Про об’єднання громадян», який 
застарів і не гарантує дотримання європейських стандартів у сфері діяль-
ності громадських організацій. Чинне законодавство про громадські орга-
нізації консервує ряд серйозних проблем, а саме: зберігає ускладненість 
процедури державної реєстрації громадських організацій, обмежує діяль-
ність громадських організацій за територіальною ознакою, обмеження ви-
дів діяльності за змістом, встановлює державний контроль за статутною 
діяльністю громадських організацій, а також обмеження щодо їх безпосе-
редньої господарської діяльності тощо. Ці та інші архаїзми українського 
законодавства у сфері функціонування громадських організацій, а також 
його неузгодженість із міжнародними зобов’язаннями нашої країни, ма-
ють загалом негативний вплив на міжнародний імідж України як демокра-
тичної, соціальної та правової держави. 

На сьогодні, за результатами експертного опитування, третина гро-
мадських організацій працює у галузі захисту прав людини, трохи менше 
– у сфері громадянської освіти; у царині законодавчого процесу і державо-
творення – 15%, дослідницької діяльності та аналітики – 23%, вироблення 
суспільно-політичних рекомендацій – 13%» [2, с. 8]. 
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Вітчизняний дослідник І.Левицький розглядаючи діяльність гро-
мадських організацій відзначає, що останні повинні виховувати громадян 
держави у дусі національних традицій народу. І навіть у XXI ст. потрібно 
брати приклад того ж самого козацького періоду. На думку В.Нікітіна не-
урядові організації можуть бути партнером влади та міжнародних донорів 
щодо розробки й упровадження демократичних засобів прийняття полі-
тичних рішень та організації суспільного діалогу. Продукти проектів, які 
впроваджують організації, можуть стати поштовхом для створення нових 
інститутів [ 4, c. 35]. 

Узагальнюючи вище викладене, можна висловити сподівання, що 
ухвалення Верховною Радою України нового законопроекту «про грома-
дянські організації» дозволить здійснити якісне законодавче забезпечен-
ня інституту громадських організацій в Україні, а відтак – забезпечити 
ефективне функціонування всієї системи інститутів громадянського су-
спільства, оптимізувати шляхи і форми соціально відповідального діалогу 
між громадянським суспільством і правовою державою. До того ж, відпо-
відний Закон, у разі його прийняття, сприятиме забезпеченню прозоро-
сті законодавства, єдності нормативного регулювання та практики його 
застосування; розширенню правових можливостей громадських органі-
зацій щодо здійснення своєї діяльності, створенню правового підґрунтя 
для запровадження нових механізмів державного замовлення на надання 
громадськими організаціями окремих послуг на конкурсних засадах. 
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