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ВСТУП
Для аналізу проблеми комерці�

алізації  важливо визначитися,
власне, з терміном "неприбуткова"
або "некомерційна" організація.
Слід зауважити: в Україні відсутнє
єдине визначення добровільного
об'єднання громадян. Найчастіше
використовуваний у вітчизняній
науковій літературі термін "гро�
мадська організація" залишається
неусталеним і нерегламентованим,
тому одне і те ж явище (формальну
або неформальну соціальну групу)
називають по�різному: неурядова
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організація, неприбуткова (неко�
мерційна) організація, недержавна
організація (НДО), організація
третього сектора тощо. Хоча така
термінологічна плутанина створює
певні незручності для наукового
аналізу, дослідники більш одно�
стайні у розумінні властивостей та
функцій громадської організації,
під якою розуміють групу грома�
дян, утворену на основі добро�
вільного членства з метою вира�
ження колективних інтересів і ви�
рішення суспільно значущих про�
блем [4]. Окрім добровільності

членства, називають ще дві ознаки
громадських організацій — непри�
бутковість і недержавність, які є
ключовими для відмежування НПО
від інших утворень громадян —
державних та комерційних.

В іноземній науковій літературі
поняття "громадські організації"
(public organizations) має зовсім інше
значення і застосовується для про�
тиставлення приватним організаціям
(private units). З іншого боку, добро�
вільний союз громадян не прийнято
називати організацією, оскільки
принаймні у англосаксонській мов�
ній практиці організація (organi�
zation) обов'язково означає устано�
ву з формалізованою структурою та
жорстким адмініструванням. Для
громадських організацій найчастіше
застосовують терміни "спілки", "асо�
ціації" та "об'єднання", хоча, по суті,
йдеться про одне і те ж. Глобаліза�
ція інформаційного простору та
міжнародна інтеграція вітчизняних
НПО призводить до того, що і в Ук�
раїні громадські організації воліють
називатися спілками та асоціаціями,
хоча з практичної точки зору більш
вірно було би ідентифікуватися з не�
державними та неприбутковими
організаціями.

Отже, неприбуткова (гро�
мадська, неурядова, некомерцій�
на) організація — це добровільне
об'єднання громадян для задово�
лення і захисту своїх законних
соціальних, економічних, творчих,
вікових, національно�культурних,
спортивних, інших інтересів, що не
ставить за мету отримання прибут�
ку від своєї діяльності. Зважаючи
на неусталеність визначень, далі
терміни "громадська", "некомерц�
ійна", "неприбуткова" організація
застосовуються як синонімічні по�
няття.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
В умовах глобалізації, циклічних

економічних криз, ускладнення взає�
модії між соціальними акторами все
більшої уваги науковців і практиків
в галузі економіки та державного уп�
равління отримує так званий "третій
сектор". В першу чергу, його пред�
ставляють некомерційні організації
й інші асоціації громадян, чия діяль�
ність спрямована на забезпечення
актуальних соціально�економічних
потреб населення та є неприбутко�
вою.

Остання теза про несумісність
діяльності неприбуткових органі�
зацій (НПО) з матеріальним або фі�
нансовим зиском протягом ос�
танніх десятиліть все частіше ста�
виться під сумнів [8]. Натомість
увага акцентується на поширенні
процесів всезагальної професіона�
лізації, бюрократизації та комерц�
іалізації діяльності добровільних
асоціацій громадян. Як якісно мож�
на охарактеризувати ці процеси?
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Несуть вони в собі загрози для по�
дальшого існування НПО чи, на�
впаки, забезпечують стрімкий роз�
виток і розширення їхньої діяль�
ності? Чи здатна комерціалізація
"третього сектора" призвести до
загострення його відносин з дер�
жавою та бізнесом, якою має бути
роль органів влади у регулюванні
прибуткової діяльності НПО? До
цього часу згадані питання залиша�
ються відкритими, немає на них од�
нозначної відповіді ані у еконо�
містів, ані у представників самих
громадських організацій. У даній
статті проаналізовано ймовірні на�
слідки актуалізації для НПО влас�
ної комерційної діяльності, зокре�
ма по відношенню до інших сек�
торів економіки; викладено деякі
застереження та запропоновано
можливі шляхи розв'язання існую�
чої науково�практичної проблеми.

Теоретичне підгрунтя таких на�
укових розвідок складають відомі
праці А. Аузана, Х. Анхайера, Р. Бе�
лоусова, Х. Бенджаміна, Ю. Бистро�
вої, Ф. Бородкіна, О. Винникова,
Дж. Волша, Т. Вульфа, В. Дінеса,
М. Кемппайнен, Р. Крамера, І. Леоно�
ва, І. Мерсіянова, Л. Петрової, Л. Са�
ламона, А. Сабо, Л. Сідєльнік, Б. Фран�
ка, І. Шеймана, О. Шоміної, Х. Уол�
мана, Л. Якобсона та інших вітчизня�
них і закордонних авторів. У своїх
працях економісти, соціологи, фа�
хівці з державного управління та су�
міжних галузей в першу чергу дослі�
джують особливості розвитку і фун�
кціонування неприбуткових органі�
зацій, намагаються оцінити їхній
соціальний і економічний потенціал,
пропонують механізми підвищення
ефективності діяльності таких ор�
ганізацій та інструменти забезпечен�
ня партнерських відносин із держа�
вою, аналізують роль неурядових
організацій у становленні грома�
дянського суспільства.

РЕЗУЛЬТАТИ
У вітчизняному законодавстві

жорстка вимога щодо неприбутко�
вості НПО пов'язана з їхнім пільго�
вим оподаткуванням у порівнянні з
комерційними організаціями (фір�
мами, корпораціями, підприємства�
ми, товариствами тощо). Натомість
у розвинених країнах (США, Сполу�
чене Королівство) аналогічна вимо�
га не здійснювати прибуткову діяль�
ність зовсім не означає, що громад�
ська організація не може отримува�
ти дохід у вигляді платні за надані
нею послуги. Головний критерій не�
прибутковості полягає в іншому:
кошти, які отримує організація за
надані послуги, повинні спрямовува�
тися на досягнення нею чітко визна�
ченої місії [9].

На відміну від прибуткових
фірм, які отримують дохід від влас�
ної діяльності та від державних
організацій, які фінансуються з

бюджету (тобто переважно за раху�
нок податків), більшість неприбут�
кових організацій мають декілька
відмінних одне від одного джерел
доходів. Подібно до інших суб'єктів
економічних відносин НПО потре�
бує ресурси для здійснення своєї
діяльності. Ресурси, які неприбут�
кові організації можуть отримува�
ти від інших секторів економіки, від
приватних осіб або їхніх об'єднань
(фундацій), поділяють на три ос�
новні групи: монетарні, натуральні
та трудові. До монетарних ресурсів
відносять державні гранти, соц�
іальні контракти, укладені з уповно�
важеними органами державної вла�
ди або бізнесовими організаціями,
пожертвування комерційних орган�
ізацій, приватних осіб та їхніх фун�
дацій. У закордонній практиці до
цієї групи ресурсів відносять також
доход неприбуткової організації від
продажу вироблених нею товарів
або послуг, від залучення фінансів
та управління коштами, які над�
ійшли у вигляді пожертвувань від
приватних донорів. Натуральні ре�
сурси включають приміщення, об�
ладнання, надані некомерційній
організації безкоштовно, зі значним
дисконтом або на контрактних (бар�
терних) умовах, а також медичні
товари, житлові приміщення, одяг,
харчі, якщо організація надає соц�
іальні послуги окремим вразливим
категоріям населення (доглядає за
хворими, годує та надає притулок
безхатченкам). Трудові ресурси
поділяються на платні та безоплатні
(надані добровільно) [9].

Численні дослідження підтвер�
джують, що саме рівень забезпечен�
ня неприбуткових організацій клю�
човими ресурсами визначає харак�
тер їхньої діяльності, структуру
послуг або асортимент товарів, що
виробляються, тривалість і непе�
рервність активної діяльності,
ефективність співпраці з органами
державної влади та суспільством
[7]. Дефіцит ресурсів примушує не�
прибуткові організації шукати
підтримки у держави, комерційних
структур та приватних донорів,
вступаючи при цьому в конкурентні
відносини. Наслідками конкурент�
ної боротьби НПО за ресурси ста�
ють комерціалізація, бюрократиза�
ція та професіоналізація цих орган�
ізацій, тенденції до поглиблення
міжнародної співпраці неприбутко�
вих організацій та утворення ко�
аліцій. Спроможність неприбутко�
вої організації змагатися і перема�
гати у боротьбі за фінансові ресур�
си стає передумовою її існування та
ефективної діяльності [15]. Хоча
ступінь комерціалізації неприбут�
кового сектора сильно варіюється
залежно від виду діяльності, оче�
видним наслідком цих процесів є
постійне зростання сукупного до�
ходу третього сектора [14].

Окрім дефіциту ресурсів, ос�
новними причинами комерціалі�
зації НПО є неухильне скорочення
державного фінансування, по�
вільне зростання обсягів приватних
пожертвувань, стрімкий зріст по�
питу різноманітних груп населення
на соціальні послуги, конкуренція
між прибутковими та неприбутко�
вими організаціями, посилення ви�
мог щодо звітності, збільшення ча�
стки великих корпорацій на ринку
[14].

Комерціалізація НПО відбу�
вається також через експансію
прибуткових фірм у сфери діяль�
ності, традиційні для неприбутко�
вих організацій. В першу чергу це
стосується виконання робіт за дер�
жавними контрактами, у зв'язку з
чим виникає потреба в оцінці того,
які саме організації — неприбут�
кові чи комерційні — здатні вико�
нувати роботи більш якісно, ефек�
тивно та об'ємно.

З іншого боку, зорієнтованість
неприбуткового сектора на ринок
відображається у розширенні асор�
тименту товарів та послуг, що вироб�
ляються. З метою отримання дохо�
ду неприбуткові організації почина�
ють виробляти комерційні продукти
та послуги, які не мають стосунку до
місії організації. Комерціалізація
НПО торкнулася також кадрової
політики організацій. Доступ до
значних фінансових ресурсів та
можливість управляти ними на влас�
ний розсуд вимушують керівників
некомерційних організацій брати на
роботу професіоналів на платній ос�
нові.

Які переваги та недоліки влас�
тиві процесам комерціалізації? По�
перше, — це посилення тиску на ри�
нок, що, з одного боку, посилює
конкуренцію, а з іншого — загро�
жує подальшому функціонуванню
не вельми ефективних підприємств.
По�друге, комерціалізація означає
збільшення частки прибутку НПО,
отриманого у вигляді платні за по�
слуги. З одного боку, це дозволяє
збільшити сукупний дохід некомер�
ційної організації, який остання
може витратити на досягнення
своєї місії. З іншого — потребує по�
силення контролю за діяльністю
організації з боку держави та вста�
новлення режиму звітності. По�
третє, вихід неприбуткових органі�
зацій на ринок примушує їх дотри�
муватися правил, принципів, норм
та цінностей ринкового середовища.
Оскільки неприбуткові організації
вступають у ринкові відносини для
здійснення як пов'язаної, так і не�
пов'язаної із виконанням своєї місії
діяльності, поступово вони позбу�
ваються внутрішніх моральних пе�
решкод, сміливіше рекламують свої
послуги та конкурують одна з од�
ною. Водночас вони стають більш
підприємливими, а ефективної реа�
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лізації своїх програм соціальної до�
помоги досягають в першу чергу
завдяки вмілому плануванню такої
діяльності та оптимізації бюджету
[14].

У процесі комерціалізації та з ог�
ляду на наявні ресурси і мету своєї
діяльності НПО можуть виробляти
такі види товарів та послуг [15]:

— суспільно корисні товари та
послуги, виробництво яких відпові�
дає меті (місії) діяльності організації.
Ці послуги складно продати на рин�
ку через неусталений попит та не�
сформовану ціну. Прикладами таких
послуг можуть бути боротьба із заб�
рудненням довкілля або змінами
клімату, фундаментальні досліджен�
ня, рухи на захист окремих соціаль�
них груп;

— індивідуально корисні товари
та послуги, виробництво яких також
відповідає меті організації, але які
водночас мають свою ринкову ціну.
При цьому НПО можуть самостійно
вирішити надавати такі послуги осо�
бам, які їх потребують, на безоплат�
ній основі. Прикладами таких послуг
є навчання і виховання, догляд за
хворими, психологічна допомога
особам, які потрапили у складну жит�
тєву ситуацію, юридичні консуль�
тації;

— "небажані" товари та послуги,
виробництво яких не узгоджується
з місією організації, але дозволяє от�
римувати дохід, який може спрямо�
вуватися на виробництво товарів
перших двох категорій. Прикладами
є проведення благочинних ярмарок
або лотерей, дохід від продажу яких
спрямовується на доброчинну діяль�
ність.

На цьому етапі складність взає�
модії держави з третім сектором по�
лягає у тому, що, навіть попри належ�
не фінансування державою вироб�
ництва суспільно й індивідуально ко�
рисних товарів або послуг, неприбут�
кові організації, що комерціалізува�
лися, все одно мають спокусу вироб�
ляти "небажані" товари та послуги.
Тому рішення щодо управління й
контролю за такою діяльністю орга�
ни державної влади мають прийма�
ти з урахуванням суспільної значу�
щості мети діяльності організації, її
потенціалу та інтегрованості в еко�
номічну діяльність території.

Якою мірою комерціалізація не�
прибуткового сектора впливає на
відносини з державою та на сам сек�
тор? З одного боку, держава, яка
розподіляє бюджетні ресурси та ук�
ладає соціальні контракти, зацікав�
лена у належній якості виконуваних
робіт. Однак, з точки зору оптимі�
зації бюджетних витрат третій сек�
тор навряд чи є найбільш ефектив�
ним механізмом вироблення соціаль�
них послуг, а орієнтація НПО на от�
римання прибутку дискредитує ідею
доброчинності в очах платників по�
датків. Тому швидше за все конку�

ренція неприбуткових організацій
одна з одною та з комерційним сек�
тором зростатиме. Позитивними
явищами у цьому відношенні є при�
родний відбір неприбуткових орга�
нізацій та можливість у грошовому
вимірі оцінити вартість неприбутко�
вого сектора для суспільства.

ВИСНОВКИ
Добровільна діяльність об'єд�

нань громадян у випадку її суспіль�
ної корисності та законності, як пра�
вило, завжди є економічно ефектив�
ною завдяки зменшеним витратам на
оплату праці у структурі загальних
витрат на виробництво товарів чи
послуг. Однак складні суспільні від�
носини навряд чи варто обмежувати
положеннями теорії раціональної
економічної поведінки. Третій сек�
тор давно став невід'ємним елемен�
том громадянського суспільства, в
якому роль НПО насамперед поля�
гає у захисті прав громадян та сус�
пільного контролю за діями держа�
ви та бізнесу [2]. Іншими слова, місія
третього сектора є набагато грун�
товнішою за виробництво соціаль�
них послуг за державними контрак�
тами. Залучення громадських об'єд�
нань, благодійних, інших неприбут�
кових організацій до суспільно ко�
рисної діяльності забезпечує біль�
ший соціальний і економічний ефект,
аніж самостійне виконання держа�
вою своїх функцій із соціального за�
хисту населення. Тому, навіть за умов
слабкої уваги до третього сектора з
боку держави і відсутності фінансу�
вання, об'єднання громадян — фор�
мальні або неформальні — все одно
існуватимуть, але вже не співпрацю�
ватимуть ані з державою, ані з бізне�
сом.
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