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Подано визначення “третього сектору” суспiльства i окресленi головнi умови, за яких цей 

громадський сектор поряд з державним та комерцiйним вiдiграє важливу стабiлiзацiйну та 

консолiдуючу роль. Розкритi основнi аспекти проблеми розвитку “третього сектору” в 

Українi на прикладi Донбасу. Показана роль, яку вiдiграють в розвитку українського 

громадського сектору органiзацiї-донори. Сформульованi елементи Концепцiї корекцiї i 

розбудови сучасного “третього сектору” з урахуванням перспектив i потреб України в 

майбутньому. 

              “Третiм сектором” суспiльства, на вiдмiну вiд перших двох, - державного та 

комерцiйного, - прийнято називати всю суму недержавних неприбуткових 

органiзацiй(ННО)/1/. В iдеалi це може бути консолiдований громадський рух, який 

складається з окремих, взаємно не пiдпорядкованих, але взаємодiючих громадських 

органiзацiй, якi спрямовують енергiю громадян на творчу дiяльнiсть i тим самим 

знижують соцiальну напругу в суспiльствi/1/. Звичайно, такий ефект має мiсце тiльки за 

певних умов. По-перше, як правильно зазначає М.Дейчакiвський та iн./1/ - коли 

набирається певна “критична маса” недержавних неприбуткових органiзацiй здатних 

впливати на хiд суспiльних процесiв уцiлому. Очевидно, ця умова унiверсальна - вона 

обов’язкова безвiдносно до виду суспiльства. По-друге, додамо ми, коли всi, або, в 

крайньому разi, переважна бiльшiсть громадських органiзацiй в демократичному 

суспiльствi не є антагонiстами, тобто, коли вони не тяжiють до взаємовиключаючих 

полiтичних, нацiональних,  або iнших полюсiв. Слiд зазначити, що певний 

стабiлiзацiйний ефект вiд дiяльностi громадських органiзацiй досягається i в 

тоталiтарному суспiльствi - коли практично весь “третiй сектор” представлений 

сателiтними утвореннями неформально пiдпорядкованими правлячiй партiї при жорсткiй 

однопартiйнiй системi. Таку картину ми спостерiгали, наприклад, в СРСР, де практично 

всi громадськi органiзацiї були пiд контролем КПРС. Отже, за певних умов ННО 

виконують у суспiльствi позитивну стабiлiзацiйну роль, причому, як у демократичних, так 

i в тоталiтарних системах. Але нас цiкавить “третiй сектор” в посттоталiтарних 

демократичних країнах, в першу чергу, в Українi.  

        Проблема, яка є вельми актуальною сьогоднi для посткомунiстичних країн - розвиток 

нового “третьго сектору”, якiсно вiдмiнного вiд попереднього, “замкненого” на 

компартiю.  Попри зовнiшню простоту i яснiсть цiєї проблеми вона не є навiть у своїй 

постановцi такою вже тривiальною, як здається. На нашу думку, в межах її вирiшення,  

треба спершу сформулювати власне Концепцiю побудови нового “третього сектору” в тiй 

чи iншiй країнi з урахуванням її нацiональних особливостей, а не автоматично переносити 

досвiд розвинутих країн. Тобто на основi ретельного аналiзу мiсцевих умов, особливостей, 

стану речей, прогностичних оцiнок зробити висновок - а який саме(по структурi, 

наповненню, якостях тощо) уявляється оптимальним третiй сектор саме для даної країни. I 

однiєю з головних концептуальних тез повинна бути вибiрковiсть, видiлення потенцiйних 

об’єктiв пiдтримки у третьому секторi. Наступний крок - опрацювання шляхiв, методiв, 

засобiв, форм пiдтримки  вибраних об’єктiв, якi складають суспiльно корисну ланку 

“третього сектору”. Причому, критерiй цiєї корисностi повинен включати iнтереси 

держави, народу, особистостi, суспiльства в цiлому. 

        Всi цi простi iстини доводиться викладати тому, що навiть у адептiв найбiль-ших 

донорських органiзацiй ННО в Українi часто панує спрощений, спримiтизо-ваний пiдхiд 



типу “процес простого зростання кiлькостi(пiдкреслення - В.Б.) недержавних 

неприбуткових органiзацiй переходить у якiсно вищу форму - консолiдований 

громадський рух”/1/. Тобто, працюй собi “на кiлькiсть”, а вона сама “вивезе” на якiсть. 

Щоб з очевиднiстю зрозумiти хибнiсть цiєї тези(не треба бути тут загiпнотизованим 

законом переходу кiлькостi в якiсть фiлософська категорiя  к i л ь к i с т ь - це вiдношення 

якiсно т о т о ж н и х  речей як дискретних одиниць певної множини, а рiзнi  ННО далеко 

не тотожнi об’єкти) зупинiмося на аналiзi реального стану третього сектору в Українi на 

прикладi Донбасу. 

         На Донеччинi дiє бiля 70 громадських об’єднань, якi бiльш-менш активно виявляють 

себе в громадському життi регiону та країни в цiлому/2/.  Вони й складають основу 

регiонального “третього сектору”. Палiтра цих органiзацiй дуже строката. Причому, 

феномен високого ступеню заполiтизованостi нашого суспiльства чiтко вiддзеркалюється 

в громадських органiзацiях - вони, як правило, дотримуються цiлком певних полiтичних 

орiєнтирiв. Сьогоднi їх основнi полiтичнi вектори можна умовно сформулювати так 

     1. Українська демократична держава з переважно Свропейською орiєнта-цiєю(Основнi 

представники цiєї скалi Донецьке обласне Товариство української мови, Кальмiуська 

паланка українського козацтва, “Народний Конгрес Донеччини”, Донецькi вiддiлення 

“Нової України”, “Меморiалу”, “Просвiти”, “Союзу офiцерiв України”, “Союзу українок”, 

“Суспiльної служби України”, “Фонду  культури”, “Спiлки української молодi“, “Спiлки 

українського студентства”, “Української студентської спiлки”, Український 

Культурологiчний Центр, блок  “Демократична Донеччина”). 

          2. Демократична держава з переважно Свразiйською (зокрема, проросiйською) 

орiєнтацiєю (типовi представники “Движение за возрождение Донбасса”, 

“Интернациональ-ное движение Донбасса”, “Донецкий областной Конгресс гражданского 

действия”,“Донецкий областной комитет защиты мира”, вiддiлення Українського фонду 

миру). 

         3. Соцiалiстична(комунiстична) держава з переважною Свразiйською орiєнтацi-

єю(“Движение за возрождение СССР”, Донецька обласна органiзацiя Ленiнського 

комунiстич-ного союзу молодi України, пiонерськi та ветеранськi органiзацiї тощо - 

власне, це залишок, рудимент“третього сектору”колишнього СРСР). 

         4. Iндиферентнi або полiварiантнi  в зовнiшньополiтичнiй орiєнтацiї, але з чiткою 

установкою на ринок i приватну власнiсть як домiнантнi засоби реформ суспiль-

ства(“Асоцiацiя шахтарських мiст Донеччини”, “Фонд пiдтримки прогресивних реформ”, 

Профспiлка працiвникiв малих приватних та iн. пiдприємств недержавної форми 

власностi “Вiдродження”, Асоцiацiя пiдприємцiв Донеччини “Деловое собрание”, “Фонд 

Хъюза”). 

      5. Полiварiантнi в полiтичному вiдношеннi з домiнантою професiйних iнтересiв 

(Регiональний  союз страйкових комiтетiв Донбасу, Донецька обласна незалежна 

профспiлка, профспiлка “Солiдарнiсть” i т.п.) 

        6. Полiварiантнi в полiтичному вiдношеннi з домiнантою нацiональних iнтере-

сiв(Донецьке регiональне Товариство грекiв, Донецьке мiське Товариство грекiв, 

Марiупольське Товариство грекiв “Меотида”, Грецький нацiональний клуб “Эллины 

Приазовья”, єврейське Товариство “Тхiя”, єврейський культурно-освiтнiй Центр “Алеф”, 

єврейська органiзацiя естетики, фiзкультури та спорту “Маккабi“, Донецьке обласне 

нацiонально-культурне Товариство “Widergeburt”, Донецька обласна органiзацiя малих 

народiв Кавказу, Общество русской культуры “Русь”). 

        Подiбна ж строката картина зi своїми територiальними особливостями 

спостерiгається i в Криму, i в Причорномор’ї, в Закарпаттi. Бiльш однорiдний “третiй 

сектор” на Захiднiй Українi та в Центрi - тут переважають ННО 1, 4.  

        Ось при таких реалiях, такому “портретi“ третього сектору i необхiдно виробити 

Концепцiю його рацiонального розвитку, застосувавши принцип протекцiонiзму до 



окремих груп ННО. Неважко побачити, що “процес простого зростання кiлькостi“ 

сучасного “набору” ННО не принесе нової якостi. Як же вибрати потенцiйнi об’єкти 

пiдтримки в сучасному “третьому секторi“?  

      Давайте побiжно проаналiзуємо сучасний стан в секторi ННО, оцiнюючи їх по 

критерiях суспiльної корисностi як сьогоднi, так i в перспективi. При цьому, як ми 

визначили вище, треба виходити  з  iнтересiв держави, народу, особистостi, сус-пiльства в 

цiлому. Тобто, треба оцiнювати  роль ННО  в загальному контекстi розвитку суспiльства.  

   При такiй постановцi питання вельми необхiдним є розумiння бажаних для України 

глобальних геополiтичних, соцiальних, нацiонально-культурних змiн. Без цього розумiння 

взагалi неможливо визначити орiєнтири для державних, донорських та iн. iнститутiв та 

органiзацiй, якi опiкуються розбудовою “третього сектору” в Українi. Тут можливi рiзнi 

варiанти. Варiант 1. Якщо ми хочемо бачити Україну в майбутньому сильною 

демократичною європейською державою, то нашим прiоритетом повинно стати   

сконсолiдоване на українськiй нацiональнiй основi демократичне суспiльство з сильним 

“новим середнiм класом”(бiполярне росiйсько-українське суспiльство, як це вже 

неодноразово показали приклади в країнах Балтiї, подiї в Молдовi, Бєларусi та й в Українi, 

особливо в Криму, на Пiвденному Сходi, буде нестабiльним, а отже й слабким). Тобто, у 

варiантi 1 поєднується нацiональне й економiчне начало. Варiант 2. Якщо ми бажаємо 

тiльки i тiльки змiнити спосiб господарювання в країнi(умовно кажучи  з “соцiалi-

стичного” на “капiталiстичний”), то прiоритетом повинно стати просто суспiльство з 

сильним “новим середнiм класом”, яке не повинно мати жодного сильного нацiонального 

забарвлення (полiетнiчне, полiкультурне, а отже й полiполярне, що суттєво зменшує 

потенцiал країни, закладає передумови майбутнiх можливих конфлiктiв, нестабiльностi - 

згадаймо “питання Квебеку”). Тобто, тут акцент робиться тiльки на знищеннi 

комунiстичної системи. Давайте поставимо сакраментальне питання що i кому вигiдно? 

Зрозумiло, що iнтересам громадян України, iнтересам цивiлiзацiї як такої взагалi, 

найбiльш вiдповiдає  варiант 1. А варiант 2 - однобокий.   Вiн без сумнiву враховує “свiй 

iнтерес” ряду сильних країн Свропи й свiту, якi щиро бажаючи економiчних та 

полiтичних рефом в Українi, її трансформацiї з комунiстичного суспiльства, все ж, 

очевидно, без особливого ентузiазму сприймають iдею  сильної України - значно 

вигiднiше залишити її порiвняно слабким сировинним придатком сучасних 

високорозвинених iндустрi-альних країн. Зрозумiла й багатофакторнiсть питання, яке 

розглядається (скажiмо, хоча б роль України, як “буфера” на шляху до Росiї, iсламських 

країн i т.п.). Але все ж комплексний аналiз ситуацiї показує iснування певного 

побоювання перетворення України в сильну країну, яка стрiмко розвиватиметься. Це 

побоювання спостерiгається не тiльки на Сходi(для Росiї такий хiд подiй взагалi є крахом 

iдей про “собирание земель” i “восстановление единого государства”), але й на Заходi, де, 

напевно, це пов’язано з питанням можливого перерозподiлу ринкiв, що прораховується у 

випадку стрiмкого розвитку України. Отже, як бачимо, є рiзнi орiєнтири, рiзнi прiоритети 

в загальному процесi реформ в Українi, якi, зокрема, по-рiзному вiддзеркалюються на 

питання розбудови, розвитку як державного, комерцiйного так i “третього сектору” в 

країнi. Повернемося до останнього, зосередивши увагу на питаннi - якi ж органiзацiї 

третього сектору варто пiдтримувати в першу чергу? Зрозумiло, що ми виходимо з 

прiоритетностi iнтересiв громадян України, тобто надаємо перевагу наведеному  вище 

варiанту 1. 

      Цiлком очевидно, що не всi сучаснi ННО стабiлiзують ситуацiю у суспiльствi. Деякi з 

них взагалi, як бачимо по вищенаведеному “зрiзу” третього сектору Донеччини, 

балансують на межi законностi(примiром, те ж “Движение за возрождение СССР” - чим 

навiть за  назвою не антидержавна органiзацiя?). Зрозумiло, що пiдтримувати їх стоячи за 

сильну Українську державу, було б безглуздям.  Очевидним є i те, що розвивати 

рудиментарнi залишки “третього сектору” колишнього СРСР(п.3)  просто шкiдливо для 



сучасного суспiльства, бо це суттєво гальмує трансформацiйнi процеси, хiд прогресивних 

полiтичних та економiчних реформ.  Українськi нацiонально-демократичнi 

органiзацiї(п.1) по своєму iнтелектуальному рiвню, органiзацiйних, технiчних 

можливостях, ступеню “радикальностi“ стоять на рiзних скалях.  Прояви агресивного 

примiтивiзму, якi спостерiгаються в радикальних “ура-патрiотiв” та й просто пассiонарно 

активних невдах(вони є скрiзь) не вартi пiдтримки. Бо така пiдтримка не тiльки не дасть 

позитиву, а й навпаки, може бути дискредитацiйним актом щодо всього українства.  

Потужнi (або й просто перспективнi) українськi органiзацiї центристської орiєнтацiї 

навпаки, вартi усiлякої пiдтримки. Саме цi органiзацiї повиннi бути прiоритетними 

об’єктами в структурi нового “третього сектору” України.  Щодо полiтично 

полiварiантних органiзацiй-прагматикiв(п.4), а також полiварiантних органiзацiй 

професiоналiв(п.5) та органiзацiй нацiональних меншин(п.6), то тут можлива i необхiдна 

пiдтримка їх конкретних проектiв, якi знаходяться у руслi побудови сильної України. 

Зазначимо, що в термiн “сильна Україна” ми не вкладаємо смислу “сильна Україна - 

тiльки українська”, сильна Україна на наше переконання можлива тiльки при  

гармонiйному поєднаннi i задоволеннi нацiональних, соцiальних, економiчних iнших 

iнтересiв  населення. Але все це - при сильному, домiнантному українському стрижнi 

суспiльства. Ось така бачиться загальна схема, пiдхiд у питаннi “кого пiдтримувати в 

третьому секторi України”( по варiанту 1). Ми стоїмо саме на цих позицiях. 

       Тепер в чисто теоретичному планi розглянемо питання в iншому ракурсi - з точки зору 

прихильникiв варiанту 2(декомунiзувати Україну, але без акцентацiї уваги на її 

посиленнi). З цiєї точки зору треба надавати усiляку пiдтримку в першу чергу структурам 

пiдприємницького плану безвiдносно до їх полiтичної орiєнтацiї(п. 4), а також сферi 

забезпечення дiяльностi сучасного бiзнесу - органi-зацiям, якi входять до iнфраструктури 

суспiльства (засоби масової iнформацiї та комунiкацiї). Структури нацiонально-

демократичного спрямування(п.1) так само, як i вiдверто проросiйськi органiзацiї  не є 

прiоритетними для спонсорування, але окремi їх проекти, що йдуть в руслi декомунiзацiї 

суспiльства, економiчних та загальнодемократичних реформ можуть бути профiнансованi. 

Те ж саме стосується органiзацiй професiоналiв(п.5) та нацiональних меншин(6). Що 

стосується рудиментарних залишкiв третього сектору колишнього комунiстичного 

режиму(п.3), то вони не пiдтримуються.  

         З огляду на близькiсть, потужнiсть i явну небайдужiсть Росiї можна спробу-вати 

також теоретично прорахувати - який “новий український третiй сектор” вигiдний їй. 

Зрозумiло, що пiдтримка  українських нацiонально-демократичних громадських структур 

для сучасної Росiї є небажаною(майже для всiх сил, скаль, елементiв росiйського 

суспiльства - тут, на жаль, дiє давня, але справедлива iстина “росiйський демократ 

закiнчується там, де починається українське питання”). Але з росiйської точки зору, 

напевно, допустиме  фрагментарне фiнансування (з провокацiйною метою) українських 

радикалiв, ура-патрiотiв, навiть українського примiтивно-агресивного елементу. По 

окремих дiях, заходах, якi корелюють з росiйськими iнтересами(як їх сьогоднi розумiють 

у Росiї), можлива пiдтримка українських органiзацiй всiх зазначених вище полiтичних 

векторiв1-6(див. узагальнення по Донеччинi). Але прiоритетними об’єктами пiдтримки, 

звичайно, є проросiйськi органiзацiї(п.2) та дещо в меншiй мiрi iндиферентнi, 

полiорiєнтованi органiзацiї бiзнесменiв-прагматикiв(п.4) i професiоналiв(п.5). Можливi й 

“територiальнi союзники” - на кшталт органiзацiй русинiв у Закарпаттi, нацiоналiстичних 

органiзацiй нацменшин(особливо росiйської), що “розмивають” українське суспiльство. 

      Тепер, коли хоча б у загальних рисах зрозумiло, якi органiзацiї “третього сектору” i з 

яких мiркувань треба пiдтримувати, чи не пiдтримувати щоб вибудувати ту чи iншу 

модель майбутнього “нового третього сектору” України, погляньмо на практику iснуючих 

сьогоднi донорiв - органiзацiй, благодiйних фондiв, що у той чи iнший спосiб  



пiдтримують українських громадських пасiонарiїв. Таких органiзацiй в Українi сьогоднi 

декiлька десяткiв. Зупинемося на найбiльш потужних. 

      Мiжнародний Фонд “Вiдродження” (фонд Дж.Сороса). Заснований 8 квiтня 1990 р. 

Всеукраїнським Товариством “Просвiта”, Українською Радою Миру, Українською 

благодiйною органiзацiєю “Зелений свiт” та Фондом Сороса(США) з метою сприяння 

розбудовi iнфрастуктури вiдкритого суспiльства, пiдтримки процесiв вiдродження 

демократiї та iнтеграцiї України у свiтове спiвтовариство/3/.Динамiка пiдтримки Фондом 

проектiв весь час зростала - з $ 450 тис. у 1990-91 рр. до $ 2 млн. у 1993 р., $ 4,8 млн. у 

1994 р. Надалi загальнi видатки фонду  перевищили $ 10 млн. МФВ започаткував i 

впроваджує спецiальну Програму “Розвиток iнфраструктури недержавних неприбуткових 

органiзацiй в Українi“. Прiоритети цiєї програми(згiдно рiшення Виконавчого комiтету 

МФВ вiд 31.04.95.) пов’язанi з “прискоренням процесу трансформацiї посттоталiтарної 

суспiльної психологiї i стереотипiв мислення в напрямку демократичного розвитку i 

побудови вiдкритого громадянського суспiльства”, “формуванням у населення 

позитивного сприймання ... переваг ринкової економiки”, “соцiальною адаптацiєю 

населення у нових суспiльно-полiтичних умовах”, сприянням “процесу нацiонального 

розвитку i зменшенню соцiальної, мiжетнiчної та релiгiйної конфлiктностi у суспiльствi“, 

“розвитком ... iнтеграцiйних процесiв у свiтi“.Загальнi видатки МФВ на цю програму  

сягають сотень тисяч  доларiв США.  

        Фонд “Свразiя”. Заснований у 1993 р. Фiнансує  Фонд Агенство Мiжнародного 

розвитку США. Прiоритети Фонду “Свразiя” економiчна реформа, реформа державного 

сектору та розвиток неурядових органiзацiй, засоби масової iнформацiї та комунiкацiї. 

      Фонд мiжнародного партнерства. Має регiональнi представництва в Українi, Молдовi, 

Бєларусi. Прiоритети сприяння встановленню зв’язкiв та партнерських вiдносин мiж 

неурядовими органiзацiями третього сектору  в Українi, Молдовi, Бєларусi та подiбними 

органiзацiями в США та Свропi з метою покращення iнформацiйного обмiну та 

професiйного рiвня. Методична та iнформацiйна допомога ННО. 

        Фонд Фрiдрiха Еберта. Працює з 1993 р.(бюджет у цьому роцi склав 200 млн. 

нiмецьких марок), проповiдує цiнностi демократичного соцiалiзму i робiтничого руху. 

Прiорiтети полiтична освiта, допомога партнерам в профспiлковому русi,пiдтримка 

кооперативiв та пiдприємництва, засобiв масової комунiкацiї та зв’язку, економiчна 

реформа, охорона довкiлля, демократизацiя суспiльства. 

       ISAR - Iнформацiйний центр громадського спiвробiтництва у Свразiї. Був утворений у 

1983 р. як Iнститут радянсько-американських вiдносин.Фiнансувався з приватних джерел, 

а пiзнiше - американським Агентством по мiжнародному спiвробiтництву. З 1990 р. 

сконцентрував свою увагу на допомозi екологiчним органiзацiям “третього сектору”. 

Реалiзує програму “Насiння демократiї“. 

         Мiжнародний Медiа Центр(ММЦ) -Iнтерньюз. Органiзовано неприбутковою 

мiжнародною органiзацiєю Interntws(США) i зареєстровано в 1994 р. в Києвi. Приорiтети 

стимулювання розвитку недержавного теле- та радiомовлення. 

             Фонд Джона Д. та Кетрiн Т.Макартурiв. Виник у 1978 р. З 1992 р.заснував програ-

му по пiдтримцi незалежних дослiджень актуальних громадських проблем. Пiдтримує, 

зокрема, “вчених-активiстiв”. 

                 Дуже показовою, в питаннi кого пiдтримувати, а кого не пiдтримувати в 

“третьому секторi“ посткомунiстичних країн що розвиваються є, на нашу думку, позицiя  

американського фiнансиста, громадського дiяча й фiлантропа Джорджа Сороса. В своїй 

книзi “Утвердження демократiї“ вiн подає оригiнальну класифiкацiю нацiоналiзму, 

вiдображаючи двi його сторони - позитивну й негативну. Дж.Сорос називає вiдповiдно  

два рiзновиди цього суспiльного явища - “лагiдний” та “реакцiйний”нацiоналiзм/5/. 

Причому, лагiдна форма нацiоналiзму, як вважає атор “Утвердження демократiї“ хорошо 

вписується в концепцiю прогресивного “вiдкритого суспiльства”. В разi позитивних 



результатiв суспiльно-полiтичних трансформацiй в перехiдних країнах,  

нацiоналiстичнi(читай - патрiотичнi) рухи залишаються лагiдними. Нездатнiсть же 

лагiдного нацiоналiзму веде до дальшої радикалiзацiї руху.  Iнтелектуалiв з їхнiми 

добрими намiрами вiдтручають вiд керма,  i до  керiвництва нацiональних(нацiонально-

демократичних) рухiв стають фанатики та екстремiсти. Таким чином, фiнансування 

громадського “третього сектора”, який спирається на “лагiдних” нацiоналiстiв-

iнтелектуалiв, по Соросу доцiльно, бо це цiлком вписується в концепцiю “вiдкритого 

суспiльства”, яке трактується чи не iдеалом захiдного свiту. Викладена позицiя вiдомого 

фiнансиста-фiлантропа не розходилась з його власними дiями на початках “Фонду 

Сороса” в Українi, коли вiн навеснi 1989 р. попрохав вiдомого українського дiяча, 

професора Iнституту бiзнесу в Українi Богдана Гаврилишина бути його особистим 

представником в українсько-американському фондi “Українське вiдродження”(згодом МФ 

“Вiдродження”). Це щодо позицiї власне Дж. Сороса.  А тепер корисно поглянути на 

сучаснi дiї, сучасну полiтику органiзацiй-донорiв щодо розбудови “третього сектору “ в 

Українi. 

           З 1995 р. Фондом “Свразiя”, МФ “Вiдродження” та фондом Ч.С.Мотта розпочато 

новий етап по пiдтримцi й розвитку “третього сектору“  в Українi. На протязi останнiх 

кiлькох рокiв цi та iншi органiзацiї-донори здiйснювали програми пiдтримки ННО на рiвнi 

консультативної, технiчної, фiнансової допомоги, тренiнгу їх керiвникiв та чiльних 

функцiонерiв. Причому, це була чи не єдина суттєва пiдтримка органiзацiй “третього 

сектору” в Українi, бо українськi бiзнесмени i меценати ще не включилися в цю 

дiяльнiсть. Як правило, для подолання особливо великих труднощiв на початковому етапi 

роботи нових ННО органiзацiями-донорами надавався так званий стартовий грант. Але 

вже до 1995 р. ННО стало так багато, що надати стартовий грант всiм потребуючим того 

громадським органiзацiям стало важко. Крiм того, й малоефективно, бо технiка часто 

використовувалася епiзодично. Тому на наступному етапi донори прагли вкладати свої 

кошти в конкретнi проекти  ННО. Але й такий пiдхiд був застосований тiльки тимчасово - 

подальше зростання кiлькостi ННО та їх проектiв вимусило змiнити тактику. Органiзацiї-

донори встановили прiоритетнi напрямки своєї допомоги та активнiше почали працювати 

з тими регiонами, де громадська активнiсть знаходилася на ще низькому рiвнi. Нарештi, 

останнiм часом донори почали об’єднувати свої ресурси для подачi допомоги в реалiзацiї 

найбiльш вагомих проектiв ННО, а також надавати активну пiдтримку так званим 

“ресурсним центрам” - найпотужнiшим органiзацiям з числа ННО, що зосереджують свою 

дiяльнiсть на сервiсному обслуговуваннi бiльш слабких ННО. На думку донорських 

органiзацiй регiональнi сервiснi центри повиннi надавати ННО свого регiону сервiсну та 

iнформацiйну пiдтримку, створити банк данних ННО свого регiону, надавати їм 

консультативнi послуги, проводити тренiнгову пiдготовку лiдерiв та активiстiв ННО 

регiону, здiйснювати дослiдницьку роботу та експертизу проектних заявок i програм 

ННО, забезпечувати координацiйну дiяльнiсть ННО регiону, лобiювати iнтереси ННО у 

владних структурах, здiйснювати “парасольковi“ функцiї - надавати свою технiчну базу, 

органiзацiйну пiдтримку, юридичний “дах” проектам ще не зареєстрованих iнiцiативних 

груп ННО, вести активний фандрейзинг - пошук коштiв для реалiзацiї мiсцевих програм, 

нарештi, сервiснi центри повиннi  формувати iмiдж “третього сектору”, налагоджувати 

мiжнародне спiвробiтництво ННО регiону/1/. Такi функцiї повинен виконувати 

регiональний ресурсний центр, так би мовити, “в теорiї“. Така задумка органiзацiй-

донорiв.  

       Давайте тут зупинимося i обмiркуємо iдею донорiв(Фонду “Свразiя”, МФ 

“вiдродження” та Ч.С.Мотта) в проекцiї на реальний стан “третього сектору” в Українi. 

Якщо на Заходi й у Центрi ця iдея повинна спрацювати(там бiльш гомогенне середовище 

третього сектору), то на Сходi й Пiвднi її реалiзацiя наштовхується на значнi труднощi, 

пов’язанi з високою полiтизацiєю “третього сектору”, часом дiаметрально рiзними 



векторами полiтичної орiєнтацiї рiзних громадських органiзацiй. По-перше, 

сконсолiдувати, скажiмо, “Интердвижение” та “Народний Конгрес Донбасу”, або 

“Движение за возрождение СССР” та “Донецьке обласне Товариство української мови 

iм.Т.Шевченка” надзвичайно важко, якщо не неможливо. Бо це рiзнополярнi  громадськi 

органiзацiї з рiзнонаправленими полiтичними векторами. По-друге, якщо якiйсь 

регiональнiй ННО надати статус “ресурсного центру”, видiлити для цього грант, то вона, в 

силу свїх полiтичних симпатiй буде обслуговувати тiльки(або в основному) органiзацiї, якi 

найбiльше коррелюють з нею по тiй же полiтичнiй орiєнтацiї. В результатi якась група 

ННО регiону одержить хороший iмпульс для розвитку, а iншi будуть поставленi у 

невигiдне становище, їх конкурентоздатнiсть зменшиться.  

     Тобто, ресурснi(сервiснi) центри представляють собою потужний механiзм корекцiї 

розвитку “третього сектору” країни в тому напрямку, в якому вважають потрiбним 

спонсори(донори). Наскiльки потужний? У 1995 р. автор цих рядкiв був членом 

експертної комiсiї МФ”Вiдродження” по програмi “Розвиток iнфраструк-тури 

недержавних неприбуткових органiзацiй в Українi“, тобто був безпосередньо причетний 

до оцiнки проектiв ННО, в тому числi й сервiсних центрiв. Тодi цi центри тiльки почали 

створюватися в регiонах(можна назвати їх сервiсними-ресурсними центрами першого 

поколiння). Фiнансування кожного коливалося вiд $ 8 тис. до $  29 тис. Це хороша 

пiдтримка органiзацiї. Але знову ж таки - дуже важливо,  органiзацiя якої саме групи, якої 

полiтичної, соцiальної орiєнтацiї отримує грант. Треба сказати, що на Донеччинi, було 

мiнiмум три спроби українських нацiонально-демократичних структур отримати грант на 

сервiсний центр(вiд “Українського клубу” пiдприємцiв, Українського Культурологiчного 

Центру, який фактично працював як ресурсний центр, та вiд журналу “Схiд”). Але жодна з 

них не була пiдтримана. Натомiсть пiдтримку отримала органiзацiя “Фонд Х’юза”(див. 

вище п.4). Вона ж у 1996 р. одержала грант на сервiсний центр другого поколiння в 

розмiрi до $ 50 тис. Якщо виходити з нашого вищенаведеного аналiзу  наслiдкiв корекцiї 

розвитку третього сектору(див. вище - варiанти 1 та 2 моделей структури громадського 

сектору), i якщо цей аналiз слушний, то маємо показовий приклад пiдтримки 

органiзацiями-донорами на Донбасi моделi “третього сектору” по варiанту 2. Це, як уже 

зазначалося, на нашу думку, не є оптимальним варiантом, бо не дає максимально 

позитивного ефекту для країни в перспективi.  

       Залишається сподiватися, що iншi “ресурснi центри другого поколiння”, пiд-триманi 

($ до 50 тис.) МФВ, Фондом “Свразiя” та Фондом Ч.С.Мотта у 1996 р. все ж ближче до 

“третього сектору” по  прiоритетнiй моделi  варiанту 1(змiшана модель Варiант1+Варiант 

2 теж бiльш приваблива, нiж “чистий” варiант 2). Наве-демо їх перелiк Запорiзький 

обласний благодiйний фонд”Центр соцiальних та економiчних дослiджень”(Запорiжжя), 

Ресурсний центр розвитку громадських органiзацiй органiзацiй “Гурт”(Київ), Асоцiацiя 

“Iнтеграцiя до Свропейської куль-тури” (Одеса), Фонд розвитку громадських органiзацiй 

“Захiдноукраїнський ресурсний центр”(Львiв), Чернiвецький обласний фонд громадських 

iнiцiатив (Чернiвцi). Цi органiзацiї, разом з “Фондом Х’юза”(Донецьк) мають сьогоднi 

найбiльше можливостей впливу на формування громадського третього сектору в своїх 

регiонах. Читачi самi можуть оцiнити орiєнтацiю цих органiзацiй, i, отже, орiєнтацiю 

корекцiї громадського “третього  сектору” в Українi з боку органiзацiй-донорiв. 

       

        Зауважимо, що крiм вказаних ресурсних центрiв, якi є найпотужнiшими, також 

iснують iншi органiзацiї, що надають сервiснi послуги ННО Асоцiацiя громадян “Бостон-

Київ”(Київ, тел. 225-71-95), Дитячо-молодiжне об’єднання “Компас”(Ки-їв, тел. 553-78-

57), Днiпропетровська обласна асоцiацiя “Благодiйнiсть”(Днi-пропетровськ, тел. 42-20-

51), Жiночий центр(Київ, тел. 227-07-04), Програма сприяння розвитковi ННО Iнституту  

демократiї iм. Пилипа Орлика(Київ, тел. 290-65-63), Товариство вiдродження 

Криму(Бахчисарай, тел.4-27-61), Українська молодiжна екологiчна лiга(Київ, тел. 442-13-



05), Український благодiйний фонд “Третiй сектор”(Київ, тел. 293-53-64), Харкiвська 

обласна асоцiацiя громадських i благодiйних органiзацiй(Харкiв, тел. 40-88-57), 

Харкiвський Центр освiтнiх iнiцiатив(Харкiв, тел. 47-16-32), Центр правової 

iнформацiї(Київ, тел. 417-16-92), Центр соцiально-полiтичних дослiджень iм. академiка 

Богдана Кiстякiвсь-кого(Київ, тел. 416-14-25) та iн./1/. Це є  так званi “парасольковi“ 

органiзацiї, на якi можуть спиратися бiльш молодi та менш потужнi ННО. 

       Якi можна запропонувати новi пiдходи в розвитку “третього сектору” в Українi, 

зокрема, на полiтично строкатому Сходi та Пiвднi? По-перше, виходячи з полiтичної 

рiзнонаправленостi громадських органiзацiй  доцiльно створювати ресурснi центри не на 

основi однiєї органiзацiї, а залучати до того їх асоцiацiї, об’єднання, якi обов’язково 

повиннi мати чiтку державницьку позицiю, центрист-ську орiєнтацiю та високий 

iнтелектуальний i органiзацiйний потенцiал, а також належати до груп 1 та 4 за нашою 

класифiкацiєю. По-друге, в розбудовi третього сектору вельми важливе значення може 

вiдiграти нова програма, яку можна означити як програму “Мiжнародної громадської 

iнiцiативи”, Iї прiоритетне  спрямування - створення мiжнародних зв’язкiв та мiжнародних 

проектiв українських ННО та ННО промислово розвинутих демократичних країн. 

Наскiльки це ефективно i результативно показує досвiд Українського Культурологiчного 

Центру(м.Донецьк), який саме за своєю програмою “Мiжнародна громадська iнiцiатива” 

вже реалiзував бiля десяти проектiв на загальну суму близько $ 40 тис. 

       Пiдсумовуючи викладений матерiал треба зазначити ще два важливих моменти - 

“третiй сектор” в Українi гостро потребує своїх вiтчизняних фiлантропiв, якi вкладаючи 

свої кошти, будуть в першу чергу орiєнтуватися на нацiональнi iнтереси своєї країни, 

створювати i розвивати таку модель “нового українського третього сектору”, яка буде 

вiдповiдати перспективi розвитку України як сильної держави Свропи. Це - перше. 

      Ситуацiя, яка сьогоднi має мiсце в Українi, коли розвитком, розбудовою громадського 

“третього сектору” опiкуються в основному неукраїнськi донорськi органiзацiї не є 

нормальною. Слiд пам’ятати, що повнокровний i оптимальний для країни третiй сектор 

суспiльства може сформуватися тiльки за умови активної участi в цьому процесi перших 

двох секторiв - державного та комерцiйного. Держава повинна створити законодавчу базу, 

яка сприятиме виникненню i функцiонуванню оптимального саморегулюючогося 

громадського сектору iз залученням до цього “другого сектору” - комерцiйного. Таким 

чином, тiльки у активнiй взаємодiї українських державного, комерцiйного та 

громадського секторiв може сформуватися демократичне українське суспiльство. 

Допомога ж донорських неукраїнських органiзацiй у цьому процесi повинна грати суто 

допомiжну роль. 
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