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у  країнах  розвинутої  демократії.  Визначена  роль  НКО  в  
системі  громадянського  суспільства.  Відображено  
автономний,неприбутковий  характер  організацій,  що 
захищають  інтереси  різних  груп  населення.  Проаналізовано  
особливості  лобістської  та  волонтерської  діяльності  НКО.  
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Протягом  останніх  двадцяти  років   некомерційні 
організації  отримали поширення по всьому світу,  у  більшості 
своїй  змінили  якісне  навантаження  діяльності.  Відповідні 
тенденції  пов язані  з  декількома  причинами.  Зміна  діяльностіʼ  
некомерційних  організацій  значною  мірою  торкається 
поширення  процесів  модернізації  та  демократизації  в  країнах 
третього  світу,  активізацією  трансформаційних  процесів  на 
терені  колишніх  комуністичних  країн  Центральної  та  Східної 
Європи. Унаслідок цього відбувається зміна  взаємин держави і 
суспільства. Зростання потужності громадянського суспільства 
відображається  в  розподілі  політичної  влади  по  всьому 
суспільно-політичному спектру. Водночас держави не готові до 
прийняття  громадянського  суспільства  як  такого,  що  виконує 
поряд з  державними інститутами завдання  підтримання   його 
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життєдіяльності,  вони  постають  перед  необхідністю 
переосмислення сутності останнього.

Характерно, що в країнах з розвинутими громадянськими 
інститутами де некомерційні організації мають тривалий досвід 
існування,  нині  вони набули  нових характеристик,  які  стали 
відображенням  трансформації  індустріального  суспільства. 
Західне  громадянське  суспільство  істотно  змінилося  під 
впливом  процесів  глобалізації,  через  НКО  воно  розширило 
спектр  репрезентації  інтересів  суспільства,  отримало 
представництво на міжнародному рівні.

Можна  стверджувати,  що  поширення  діяльності 
некомерційних організацій пов язане з одночасними й водночасʼ  
протилежними  за  суттю  процесами,  з  одного  боку,   із 
становленням  демократичних  держав  третього  світу  і  з 
формуванням у них громадянського суспільства, з другого - із 
змінами  в  громадянському суспільстві  розвинутих  держав.  За 
всієї  різниці  обидва  процеси  обумовлені  глобалізацією. 
Глобалізаційні  процеси  сприяють  формуванню  інститутів,  які 
забезпечують  найбільшу  прозорість  прийняття  політичних 
рішень  і  посилюють  збільшення  демократичних  процедур  їх 
прийняття.

Відтак  актуальність  статті  обумовлюється інтересом до 
проблем  функціонування  некомерційних  організацій  під 
впливом  процесів,  що  відбуваються  в  державах,  а  також  під 
впливом зовнішніх процесів, відображених у глобалізації. Увага 
до некомерційних  організацій  пов язана  з  їхнім значенням  уʼ  
процесі  укріплення  соціальної  діяльності  суспільства  і  в 
оформленні  інституціональних  результатів  цієї  діяльності. 
Очевидно існує необхідність висвітлити з точки зору сучасних 
підходів  особливості  розвитку  сучасних  некомерційних 
організацій як соціальних акторів, що безпосередньо впливають 
на стан сучасних розвинутих суспільств. Розуміння їх діяльності 
є  необхідною  передумовою  виявлення  функціональних 
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відмінностей  демократичного  суспільства,  спроможного 
впливати на інститути держави.

Мета  дослідження полягає  у  визначенні  природи 
некомерційних  організацій  з  огляду  на  їх  місце  в 
громадянському  суспільстві,  а  також  у  дослідженні  досвіду 
функціонування  некомерційних  організацій  у  країнах 
розвинутої  демократії  протягом  останніх   років  з  огляду  на 
можливість  використання  останнього  в  країнах  становлення 
демократії в умовах  глобалізації.

З  моменту  виникнення  некомерційні  організації  стали 
предметом дослідження як політологів, соціологів, правників, а 
також  істориків.  Найбільш  відомими  серед  них  є  праці 
теоретиків громадянського суспільства Р. Патнема. Д. Ростоу, Р. 
Шміттера.  Актуальними  уявляються  дослідження  вчених,  які 
висвітлили  змінювану  й  трансформаційну  природу  сучасних 
некомерційних  організацій.  Переважно  це  праці  західних 
дослідників П. Дракера, А. Маслоу, Д. Метьюза Л. Саламона, А. 
Уотса. Різні оцінки й підходи простежуються у визначенні місця 
некомерційних організацій у суспільстві.  Існує точка зору, що 
некомерційні  організації  лише  складають  міцну  мережу 
громадянського  суспільства.  Водночас  популярною  є  позиція 
згідно  з  якою  проводиться  ретельне  розмежування  між 
некомерційними  організаціями  й  громадянським  суспільством 
[1].  Деякі  американські  автори,  зокрема,  Дж.  Коен,  взагалі 
оцінює  некомерційний  сектор  як  нормативну  модель,  що  не 
пов язана  з  соціальною  дійсністю.  Сучасні  глобалізаційніʼ  
процеси виявили соціальну природу некомерційних організацій, 
а  трансформаційні  процеси  сучасних  розвинутих  держав 
вказують на широкий спектр проблем, охоплених увагою НКО.

Можна  стверджувати,  що  некомерційні  організації  як 
складник  громадянського  суспільства  є  динамічними 
одиницями  самоорганізованої  системи  соціальних  відносин. 
Важливо підкреслити,  що  некомерційні  організації  будуються 
на  соціальних  зв язках,  притаманних  громадянськомуʼ  
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суспільству.  Основними  серед  цих  зв язків  є  міжетнічні,ʼ  
виховні, освітні, родинні, професійні, релігійні, а також такі, що 
витікають з потреб та інтересів людей [2]. Сучасні некомерційні 
організації завдяки таким складникам суспільства,  як  наявність 
альтернативних ЗМІ, відкритість влади і, головне, за активності 
середнього  класу  можуть  представляти  й  відстоювати  власні 
інтереси  при  існуванні  тиску  бізнесових  структур  або 
перебільшенні повноважень державних інститутів.

Історичний  досвід  некомерційних  організацій  у  країнах 
Заходу свідчить про те, що вони формувались демократичним 
шляхом.  Зокрема,  як  відзначає  російський  дослідник  А. 
Шліхтер:  «…некомерційні  організації  у  США формувались… 
знизу,  методом  самоорганізації  для  з ясування  питань,  якіʼ  
зачіпали  інтереси  різних  категорій  суспільства,  включаючи 
питання політичної соціалізації, мовної та культурної адаптації 
іммігрантів, що знову прибували до країни» [3, C.31]. Очевидно, 
що небайдужість людей до проблем власного облаштування в 
суспільстві  обумовила  проникнення  діяльності  некомерційних 
організацій  як  у  сферу  політичну,  так  і  у  сферу  економічну. 
Зрештою більшість дослідників погоджуються в розумінні того, 
що існування некомерційних організацій у державі передбачає 
певний  тип  економіки.  Існує  тісний  взаємозв язок  міжʼ  
державними інститутами, громадянським суспільством і типом 
економіки країни. З огляду на це положення важливо зазначити, 
що  демократична  держава  здатна  вплинути  на  формування 
функціонального  громадянського  суспільства.  Водночас 
можливості застосування демократичних процедур у державних 
інститутах,  передбачають  можливості  застосування 
демократичних  процедур  в  економічних  інститутах.  Відтак  у 
демократичній  державі  різні  групи  людей  через  НКО 
отримують  можливості  представляти  власні  інтереси   в  усій 
повноті.

Як відомо, некомерційні організації, які становлять основу 
громадянського  суспільства,  є  різними  за  своїм  потенціалом, 
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можливостями впливу, ресурсами. Водночас їх головна функція 
– обмежувати втручання держави в суспільство й послаблювати 
негативний  вплив  бізнесових  структур  щодо  соціального 
складника праці, залишається незмінною впродовж усього часу 
існування НКО. Деякі дослідники вважають, що некомерційний 
сектор  як  системостворювальний  компонент  громадянського 
суспільства є одним з фундаментальних самостійних складових 
розділів  економіки  (економіки  неринкових  послуг)  [3].  Лише 
криза  державного  соціального  патерналізму  в  розвинутих 
країнах Заходу змусила багатьох дослідників і політиків глибше 
подивитися на потенціали некомерційних організацій як таких, 
що  спроможні  відігравати  суттєву  роль  соціальних  агентів  в 
умовах глобалізації. Нині як державна, так і місцева політика в 
країнах  розвинутої  демократії  будується  з  урахуванням 
економічного  й  політичного  потенціалу  некомерційних 
організацій.  Відповідні  дії  обумовлені  досягненнями  НКО  в 
економічній і соціальній сферах. Характерно, що сумарний обіг 
«третього  сектору»  (некомерційних  організацій)  у  22  країнах 
(Нідерланди,  Німеччина,  Ірландія,  Іспанія,  Бельгія,  Австрія, 
Франція,  Японія,  Чехія,  Угорщина,  Словаччина,  Румунія, 
Аргентина,  Перу,  Бразилія,  Колумбія,  Мексика,  виключаючи 
релігійні організації) становив у середині 1990-х років минулого 
століття 1,1 трлн. дол. В окремих країнах, приміром у Швеції, 
частка некомерційного сектору в економіці країни досягала тоді 
15,5%  [4].  У  країнах  з  розвинутими  громадянськими 
інститутами  некомерційні  організації,  відображаючи  широкий 
спектр правових, культурних, господарчих, етнічних, релігійних 
інтересів, нині створюють досить розвинуті мережі. Їх бюджет 
постійно  зростає.  Так,  від  1960  до  1999  року  бюджет 
американського некомерційного сектору виріс від 3% до 6,9% 
ВВП; у Німеччині – до 2,1%; Франції – до 1,4%; Великобританії 
– до 1,4% [5,с.15]. НКО у розвинутих країнах не тільки роблять 
істотний внесок в економічний сектор і  сприяють зменшенню 
соціальної напруги, а й демонструють досягнення в соціальній 
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сфері. Значна кількість дитячих садків, лікарень, будинків для 
інвалідів,  інтернатів  для  людей  похилого  віку  перебувають  у 
веденні  некомерційних  організацій.  Якщо  ж  взяти  до  уваги 
десятки мільйонів волонтерів і членів церковних спільнот, що 
офіційно не входять до некомерційного сектору, водночас вони 
виконують значний обсяг послуг для парафіян, рівень участі в 
добровільній  неприбутковій  діяльності  буде  набагато  вищим, 
ніж той, що надається в статистиці.

Треба  зазначити,  що  в  країнах  розвинутої  демократії 
участь  у  некомерційному  секторі  всіляко  заохочується. 
Приміром,  у  США  ЗМІ  постійно  пропагують  участь  у 
громадських  організаціях,  намагаючись  у  такий  спосіб 
підтримувати  високі  громадянські  якості  в  суспільстві. 
Проблеми волонтерства постійно обговорюються в пресі.  Про 
нові  публікації  повідомляють  каталоги-щорічники,  наприклад 
такі,  як  «Ресурси  волонтерської  енергії».  Публікуються 
підручники,  довідники  для  різних  категорій  діячів 
некомерційних  організацій:  для  бухгалтерів,  менеджерів, 
керівників  волонтерських  груп,  психологів  та  інших  [6].  Ці 
видання орієнтовані на людей, які в найкращий спосіб хочуть 
організувати діяльність організацій. У посібниках пояснюється 
як  створити  неприбуткову  організацію,  як  забезпечити  її 
ефективність, аналізуються умови успішного залучення членів, 
аналізується  досвід  інших  НКО,  даються  поради  щодо 
встановлення робочих зв язків з місцевими спільнотами.ʼ

За  характером  організаційного  механізму  НКО  являють 
собою своєрідну структуру, яка поєднує елементи ділової фірми 
й  благочинної  організації.  Великі  некомерційні  організації 
мають власні кредитні установи, гарантійні фонди, кошти з яких 
спрямовуються  на  соціальні  потреби  громадян.  У  складі 
комерційних  організацій  можуть  створюватися  неприбуткові 
підрозділи, які відповідають, приміром, за підготовку кадрів або 
за  розвиток  інфраструктури.  Нині  поширюється  практика 
включення  НКО  в  партнерські  відносини  з  державними 
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установами  різного  типу,  інвестиційними  фірмами, 
благочинними  фондами,  іпотечними  банками.  Як  відзначають 
дослідники,  відповідна  взаємодія  дозволяє  подолати 
секторальну обмеженість та зекономити на бюджетних коштах. 
Зокрема,  для  фінансування  та  реалізації  житлових  проектів 
місцеві влади економлять від 20 до 40% коштів [3].

Участь  громадян  у  некомерційних  організаціях  є 
предметом  дослідження  різних  аналітичних  центрів.  Спроба 
виявити закономірності участі людей у неприбутковому секторі 
обумовлюється  інтересом  щодо  поглибленого  розуміння 
природи НКО. З огляду на це існує точка зору, згідно з якою 
соціальна стабільність суспільств західної  демократії,  в основі 
якої лежить культура консенсусу й толерантності, є запорукою 
існування  функціонального  третього  сектору.  Водночас,  як 
свідчить статистика, люди з високим рівнем доходів становлять 
більшу  частину  активістів  НКО.  Так,  щорічник  «Statistical 
Abstract  of  US» наводить  дані  щодо участі  в  некомерційному 
секторі  залежно  від  декількох  демографічних  і  соціальних 
характеристик. Найбільші відхилення від середнього показника 
участи у добровільних організаціях пов язані з рівнем освіти іʼ  
розмірами доходів. Громадяни з дипломом коледжу становлять 
70,7% – найбільшу частину діячів НКО. Якщо ж говорити про 
залежність  участі  від  рівня  доходів,  то  вона  відповідно  така: 
третина американців-учасників НКО мають щорічний дохід   до 
20 тис. дол., а майже 70% учасників НКО – це люди з доходом 
понад  100  тис.  дол.  [6,  с.  79  –  80].  Участь  освіченіших  і 
заможніших  людей  не  обмежується  грошовими  внесками  на 
благочинність  або  формальними  діями.  Інтереси  до  проблем 
суспільства  відображаються  в  широкому  спектрі  форм 
діяльності НКО.

Характерно,  що  серед  представників  різних  соціальних 
верст  популярною  є  форма  діяльності,  яка  отримала  назву 
«групи  тиску».  Представники  таких  НКО  сферою  власної 
діяльності мають  кулуари конгресу, місцеві органи влади. Вони 
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презентують інтереси різних верст і груп населення. Головними 
методами  їх  дій  є  поради,  рекомендації  керівникам  з  метою 
інформованості  як  населення,  так  і  керівництва  місцевих, 
федеральних, державних органів влади про потреби та інтереси 
різних соціальних груп. Результатом діяльності є активізація дій 
на  користь  тих  чи  інших  категорій  населення.  Наприклад,  у 
США  існують  некомерційні  організації,  що  мають  достатньо 
професійно підготовлені групи тиску, які лобіюють інтереси в 
конгресі. До послуг цих організацій звертаються інші численні 
НКО,  які  організовують людей за  їх  інтересами.  Серед них є 
такі,  як  Американська  федерація  споживачів,  Асоціація 
американських університетів, Американська медична асоціація, 
Американська федерація вчителів тощо [3]. Особливий вплив на 
конгрес  мають  ті  організації,  які  відстоюють  інтереси 
середнього класу й більшості населення в цілому. Ефективність 
їх роботи оцінюються тим, наскільки глибоко вони відстоюють 
інтереси  громадян.  Приміром,  Американська  асоціація 
пенсіонерів  через  лобіювання  інтересів  істотно  вплинула  на 
органи  влади  різного  рівня.  Нею  були  підготовлені  численні 
законопроекти щодо якісного поліпшення соціального захисту 
пенсіонерів. Значна частина наданих документів була схвалена 
й включена до змісту прийнятих законів.

Діяльність  щодо  лобіювання  інтересів  різних  груп 
населення  є  своєрідною  постійною  участю  громадськості  в 
політичному  процесі.  Вона  сприяє  соціалізації  населення, 
відображає  відкритість  і  рівень  демократичності  політичного 
процесу в країнах.

Волонтерство   є  досить  поширеною  формою  діяльності 
багатьох  некомерційних  організацій.  Ним  охоплено  мільйони 
людей  у  різних  країнах  світу.  Студенти  коледжів  та 
університетів,  учні  шкіл,  громадяни,  що  об єднуються  дляʼ  
підтримання  громадського  порядку  на  вулицях;  групи людей, 
що  стежать  за  дотриманням  чистоти  парків;  активісти,  які 
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контролюють  охорону  природних  ресурсів  у  місцевостях; 
громадяни, що підтримують літніх людей.

Переважаючою  категорією  населення,  яка  залучена  до 
волонтерства, є студенти. Під час вакацій учні шкіл, коледжів, 
університетів беруть участь у виконанні масштабних проектів у 
своїх країнах і  за  кордоном.  Порівняно з  Європою відповідна 
діяльність  найпоширеніша  в  США.  Так,  лише  за  один  сезон 
майже  у  1,5  тис.  міських  та  сільських  спільнот  волонтери 
побудували  та  відновили 5,6  тис.  житлових  будинків,  надали 
допомогу 32 тис. безхатченків у пошуках житла, підготували до 
школи 500 тис. дітей [5, C. 90-91].

Існують  спеціальні  програми,  розраховані  на  участь  у 
волонтерстві  людей  похилого  віку.  Приміром,  у  США 
відповідні  програми  діють  від  середини  1960-х  років  (Retired 
and Senior Volunteer Program). У цих програмах зайнято близько 
400 тис.  людей.  Вони працюють  у  численних  НКО на терені 
лікарень,  центрів  відпочинку,  поліцейських  дільниць,  на 
комп ютерних  курсах.  Деякі  люди  зайняті  відповідноюʼ  
діяльністю близько 40 годин на тиждень.

Програма, спрямована на розвиток НКО та волонтерства, 
успішно діє  в  США, вона була розроблена наприкінці  1990-х 
років Гарвардською школою бізнесу. Мета програми «Ініціатива 
в соціально орієнтованому підприємництві» (Initiative on Social 
Enterprise) – об єднати студентів, викладачів, керівників Школиʼ  
для  роботи  на  користь  суспільству.  Значні  зусилля 
спрямовуються  на  залучення  студентів  у  волонтерську 
діяльність,  у  діяльність  на  терені  НКО.  При  Школі  існує 
студентський  клуб  волонтерів-консультантів.  Гарвардська 
школа бізнесу організовує курси та семінари для тих студентів, 
які прагнуть стати керівниками некомерційних організацій [6]. 
Працівників некомерційних організацій запрошують на наукові 
конференції, а також вивчають їх досвід роботи. Якщо брати до 
уваги те,  що більшість  працюючих у некомерційному секторі 
мають досить низьку заробітну плату, тобто таку, що набагато 
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нижча  за  ту,  яку  мають  за  відповідну  роботу  працівники  в 
державних або приватних організаціях,  установах або фірмах, 
можна  допустити,  що  активісти  НКО  мають  високий  рівень 
громадянської  свідомості.  Водночас,  розуміючи  значення 
некомерційних  організацій  для  суспільства,  деякі  фонди, 
корпорації  заохочують  їхніх  працівників  матеріальними 
винагородами.  За  даних  обставин  існує  ризик  перетворення 
НКО  у  виконавців  завдань  певних  осіб  або  організацій. 
Зрештою,  рівень  довіри  в  суспільстві  розвинених  країн 
достатній,  щоб  утримувати  високу  планку  репутації  НКО. 
Приміром,  Гарвардська  школа  бізнесу  у  співробітництві  з 
деяким  великими  фондами  пропонує  заходи,  мета  яких  – 
забезпечити  неприбутковим організаціям  можливість  залучати 
випускників вищої школи до роботи на рівних з комерційними 
компаніями.

Нині  головними  сферами  діяльності  НКО  є  освіта, 
соціальні  послуги,  охорона здоров я [3].  На початку  двадцятьʼ  
першого  століття  за  кількістю  домінували  НКО  медичного 
профілю, після них були некомерційні організації у сфері освіти 
та наукових досліджень, а також соціальних послуг.

Існує точка зору,  що третьому сектору в  країнах Заходу 
вдалося  запропонувати  спосіб  поєднання  духовних  потреб 
особистості  та  її  соціальної  діяльності  [4].  З  цієї  точки  зору 
пояснюється  зростання  організацій  третього  сектору,  які 
займаються наданням соціальних послуг,  але  мають релігійну 
орієнтацію,  оскільки  виникли  внаслідок  природної 
трансформації  з  релігійних  організацій.  Можна  погодитися  з 
цією позицією до певної міри. Разом з тим, дійсність свідчить, 
що  останніми  десятиліттями  в  напрямках  діяльності  НКО 
відобразилися  зміни,  пов язані  зі  зміною  змісту  й   динамікиʼ  
проблем  соціального  порядку.  Створюються  організації,  які 
об єднують батьків дітей, що страждають від певних хронічнихʼ  
захворювань,  або  чоловіків,  яких  залишили  дружини, 
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з являються  об єднання  анонімних  алкоголіків,  людей  зʼ ʼ  
певними фізичними вадами тощо.

На  початку  2000-х  років  у  країнах  Заходу  зростає 
чисельність людей, які, увійшовши у пенсійний вік, зберігають 
активну  громадянську  позицію.  Аналітики  відзначають,  що 
серед  них  багато  лікарів,  юристів,  вчителів.  Представники  з 
достатньо високим рівнем освіти активно виступають у НКО, 
які  орієнтовані  на  захист  навколишнього  середовища,  на 
боротьбу  з  бідністю у  країнах  третього  світу.  Багато  з  них  є 
членами антиглобалістського руху.

Тенденцією  в  некомерційній  діяльності  стало  зростання 
благочинності,  переважно  серед  молодих  підприємців,  які 
зробили  власний  статок  у  сфері  високих  технологій.  Так, 
приміром, Майкл Делл, один з найбагатших людей США, віддав 
120  тис.  дол.  на  різдвяні  свята  в  місті,  де  розміщені  його 
підприємства.  Свого  часу  Білл  Гейтс  обладнав  американські 
бібліотеки комп ютерами та забезпечив їх інтернетом.  Великаʼ  
телефонна  компанія  «US  West»,  виділивши  24  млн.  дол.   на 
розвиток  навчальних  закладів,  розвиток  спорту  в  країні, 
будівництво  метро,  визнала,  що  така  діяльність  –  «добрий 
бізнес»,  а  зі  «зростанням  конкуренції  не  виникає  бажання 
скоротити  власну  благочинну  діяльність,  оскільки  люди 
вважають її важливою» [7]. Очевидно, що відповідна діяльність 
говорить  на  користь  зменшення  соціальної  напруги  як  у 
суспільствах  сучасних  розвинених  держав,  так  і  в  бідних 
країнах,  оскільки  зростання  меж  між  бідними  й  багатими  в 
усьому світі є характерною рисою глобалізації.

Отже,  децентралізована  система  державного  управління, 
різні форми місцевого самоуправління, неформальний контроль 
некомерційних  організацій  відтворюють  життєдіяльність 
громадянського суспільства в розвинених країнах, впливають на 
формування  свідомості  орієнтованої  на  принципи 
громадянської свободи і справедливості.
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Аналіз  взаємозв язку  громадянського  суспільства  йʼ  
некомерційних організацій дозволяє дійти висновку про те, що 
некомерційні  організації  збільшують  колективну  довіру  й 
толерантність  серед  громадян,  підтримують  простір  для 
демократичної участі.

Вплив  некомерційних  організацій  може  здійснюватися 
залежно від форм організації роботи (групи тиску, волонтерство 
тощо). Завдання полягає в реалізації  інтересів груп населення, 
які вони представляють.

Некомерційні  організації  переважно  покликані 
представляти  інтереси  середнього  класу   в  державі.  Вони  є 
потужними  сегментами  громадянського  суспільства,  що 
забезпечують  зростання  політичної  та  соціальної  участі 
населення. Некомерційні організації є своєрідним буфером між 
державними  інститутами  й  уразливими  або  невдоволеними 
шарами суспільства.

В  умовах  глобалізації  некомерційні  організації  глибше 
пронизують  соціум.  Це  пов язано,  з  одного  боку,  зʼ  
плюралістичною й мережевою природою НКО, а з другого - із 
впливом  глобалізаційних  процесів,  які  об єктивно  створюютьʼ  
своєрідне поле діяльності різних соціальних груп, зацікавлених 
як у зміни існуючої ситуації, так і в її збереженні.
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protect interests of different groups of population is presented. The  
features  of  lobbyist  and  volunteer  activity  of  NCO are  analysed.  
Arousal influence of noncommercial organizations is rotined in the  
conditions of globalization.
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В  статье  анализируется  опыт  некоммерческих  
организаций в странах развитой демократии. Определена роль  
НКО  в  системе  гражданского  общества.  Отображен  
автономный,  неприбыльный  характер  организаций,  которые  
защищают  интересы  разных  групп  населения.  
Проанализированы особенности  лоббистской  и  волонтерской  
деятельности  НКО.  Показано  активизирующее  влияние  
некоммерческих организаций в условиях глобализации.
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