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ВСТУП 

 

Світові глобалізаційні процеси створюють умови для активного 

формування міжнародних партнерських відносин між державами. З моменту 

набуття незалежності Україна декілька разів змінювала напрям розвитку 

міжнародних зв’язків, і в результаті сформувалася багатовекторна зовнішня 

політика. Після революції «Гідності» основними стратегічними партнерами 

визначено Європейський Союз та Сполучені Штати Америки. Наміри України 

набути членство в Європейському Союзі неодноразово підтверджувалися в її 

офіційних документах та заявах.    

          В темі необхідно дослідити і з’ясувати поняття, ознаки і види  

неурядових правозахисних організацій в Україні та відокремити їх від інших 

інститутів громадянського суспільства. Розглянути різні особливості та 

характеристики громадських організацій, які є частиною громадянського 

суспільства. Метою вивчення теми є набуття та поглиблення знань щодо 

правових основ, сутності та особливостей діяльності неурядових правозахисних 

організацій.  

Слухач повинен знати визначення, ознаки та види неурядових 

правозахисних організацій; знати відмінність між неурядовими організаціями 

та недержавними організаціями; класифікацію громадських організацій; 

критерії групування неурядових правозахисних організацій; напрям діяльності 

неурядових правозахисних організацій; правовий статус неурядових 

правозахисних організацій.  
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1. ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ НЕУРЯДОВИХ ПРАВОЗАХИСНИХ 

ОРГАНІЗАЦІЙ 

 

В Україні правозахисну функцію, крім органів державної влади, також 

виконують інституції громадянського суспільства (громадські організації та 

рухи, ЗМІ та ін.), здійснюючи її «замість» або, навіть, «всупереч» діям органів 

державної влади, зокрема – правоохоронних
1
. Вплив неурядових організацій на 

правозахисну сферу і ступінь «проникності» їхнього контролю, природно, 

значно менший, ніж державний, але цей вплив має очевидну тенденцію до 

зростання.  

Станом на 29.08.2013 року в Єдиному реєстрі громадських формувань 

нараховується більш ніж 3522 зареєстрованих громадських організацій, третина 

з яких виконує правозахисні функції. Така ситуація свідчить про значну 

кількість в Україні НПО та їх важливу роль у процесі зміцнення правової 

культури українського суспільства, відновлення суспільної справедливості за 

рахунок протидії порушенням закону представниками влади. У сучасному світі, 

незважаючи на всі його здобутки, існує велика кількість соціальних проблем, 

подолати які самотужки, без допомоги неурядових громадських організацій, 

сьогодні неспроможна жодна держава світу
2
. Неурядові організації 

забезпечують громадський контроль за діяльністю органів державної влади та 

їх посадових осіб, сприяють підвищенню відповідальності суб’єктів владних 

повноважень перед суспільством, роблять об’єктом спільної уваги й аналізу 

порушення прав людини та відновлюють справедливість або зводять ці 

порушення до мінімуму. Водночас такі організації змушують державу 

орієнтуватися на громадські інтереси, громадську думку в головних аспектах 

внутрішньої та зовнішньої державної політики, а також сприяють виявленню та 

вчасному виправленню помилок державного управління.  

Нове законодавство, що регулює діяльність більшості інститутів 

громадянського суспільства, які здійснюють правозахисну функцію, та 

поступове збільшення їх кількості свідчить про необхідність напрацювання 

теоретичних та практичних рекомендацій адміністративно-правового 

регулювання діяльності НПО України представниками органів державної 

влади. 

Світові глобалізаційні процеси створюють умови для активного 

формування міжнародних партнерських відносин між державами. З моменту 

набуття незалежності Україна декілька разів змінювала напрям розвитку 

міжнародних зв’язків, і в результаті сформувалася  багатовекторна зовнішня 

політика. Основним стратегічним партнером було визначено Європейський 

Союз. Наміри України набути членство у Євросоюзі неодноразово 

підтверджувалися в її офіційних документах та заявах. Ще у 1993 р. Верховна 

Рада України прийняла постанову «Про основні напрями зовнішньої політики 
                                                           
1
 Палій Г. О. Діяльність українських правозахисних організацій та рухів / Г. О. Палій // [Електронний 

ресурс]. — Режим доступу : niss.gov.ua›articles/1283/ 
2
 Забуга К. П. Неурядові організації – запорука ефективної державної політики / К. П. Забуга // 

Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2014. — № 4(150). — С. 10. 
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України»
3
, в якій вперше була сформульована позиція України щодо ЄС на 

законодавчому рівні: «перспективною метою зовнішньої політики є членство 

України у Європейських Співтовариствах». Це положення було деталізовано в 

Законі України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики», де серед 

основних засад зовнішньої політики позначалося «забезпечення інтеграції 

України в європейський  політичний, економічний, правовий простір з метою 

набуття членства в Європейському Союзі» (ст. 11 п. 2)
4
. На рівні глави держави 

євроінтеграційний вибір визначався Посланням Президента України 

«Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та 

соціального розвитку України на 2002-2011 роки»
5
 та Указом Президента 

України «Про затвердження Стратегії інтеграції України до Європейського 

Союзу»
6
. Підписання 21 березня 2014 року політичної частини Угоди про 

асоціацію між Україною та ЄС стало першим реальним кроком на шляху 

інтеграції нашої країни до Європейського Союзу. 

Спільний договірний доробок України та ЄС на сьогодні є досить 

значним та охоплює, зокрема, економічне, наукове і технологічне 

співробітництво, сферу ядерної безпеки, а також юстиції та внутрішніх справ. 

Найважливішою серед них є Угода про партнерство і співробітництво між 

Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами, яка 

ратифікована у 1994 р. та набрала чинності у 1998 р. З урахуванням потреби у 

визначенні правових механізмів інтеграції, а також впливу європейського права 

на процеси, що відбуваються в Україні, найважливішою з точки зору правового 

забезпечення інтеграційного процесу є ст. 51 цієї угоди. Вона визначає, що 

важливою умовою для зміцнення економічних зв’язків між Україною та 

Співтовариством є зближення існуючого і майбутнього законодавства України 

з законодавством Співтовариства. Україна має вживати заходів для 

забезпечення того, щоб її законодавство поступово було приведено у 

відповідність до законодавства ЄС.  

Одним з важливих інститутів громадянського суспільства ЄС є неурядові 

організації (НО), статус яких визначений Рекомендацією Ради Європи CM/Rec 

(2007) 14 щодо правового статусу неурядових організацій в Європі та 

Фундаментальними принципами щодо статусу неурядових організацій в 

Європі. Поступове приведення вітчизняного законодавству в цій сфері до 

європейських стандартів є частиною виконання плану євроінтеграції нашої 

держави. 

Підтвердженням послідовності дій нашої держави у напрямку 

євроінтеграції є активне сприяння органів державної влади розвиткові 

інститутів громадянського суспільства. Так, у 2012 році було прийнято Закон 

України «Про громадські об'єднання» − основний закон, що визначатиме 

                                                           

 

. 

 

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/n0001100-02
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/n0001100-02
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/615/98
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/615/98
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правовий статус громадських організацій та громадських спілок
7
, а також Закон 

України «Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх 

діяльності»
8
. Проте, чинне вітчизняне законодавство, пройшовши значний 

шлях від спроб врегулювання  хаотичних проявів громадських ініціатив 90-х 

років ХХІ століття до розгалуженої системи об’єднань громадян сьогодення, 

виконання вимог Європейського суду
9
  та прогресивного нового вітчизняного 

законодавства у вигляді Закону України «Про громадські об'єднання», все ж не 

зробило останній крок у напрямку інтеграції до європейського законодавства, 

що регулює діяльність НО, чітко не визначивши їх правовий статус.  

Питання діяльності НО та їх державного регулювання піднімалося у 

процесі обговорення проекту Закону України «Про громадські об'єднання», ще 

у першому читанні, коли розглядались перші дві його редакції за назвою «Про 

громадські організації», одна з яких була  підготовлена народними депутатами 

України В. Мойсиком, В. Карпуком, О. Гуменюком (реєстр. №7262)
10

, а друга, 

подана депутатами Ю. Мірошниченком, С. Подгорним, А. Шевченком, Ю. 

Литвином, Л. Оробець, А. Пінчуком (реєстр. №7262-1)
11

. 

В процесі розгляду цих двох законопроектів у висновку Комітету 

Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого 

самоврядування від 30.03.2011 р. на проект Закону України «Про громадські 

організації» № 7262 від 18.10.2010 р., зазначається, що  «проектом 

пропонується виділити такі види громадських організацій: благодійні 

організації, фахові організації, організації роботодавців, професійні спілки та 

інші громадські організації, в той час як в Україні вже створено і діє багато 

організацій відповідно до законів України «Про благодійництво та благодійні 

організації», «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про 

організації роботодавців» тощо. Водночас прикінцеві положення проекту 

передбачають обов’язок  усіх легалізованих громадських організацій протягом 

року привести свої установчі документи у відповідність із новим Законом та 

зареєструвати ці зміни в органах легалізації, що суперечить Рекомендаціям 

Комітету Міністрів Ради Європи державам – членам стосовно правового 

статусу неурядових організацій у Європі № СМ/Rec (2007) 14 та практиці 

внесення змін до законодавчих актів. 

Висновок по першому питанню. Отже,  всі громадські організації 

сприяють реалізації захисту прав як для фізичних так і для юридичних осіб, 

незалежно від сфери суспільних, відносин в яких ці суб’єкти взаємодіють та у 

якій ролі проявляють себе. Ознакою, яка вказує на приналежність НПО в 

Україні до інститутів громадянського суспільства є націленість їх правами та 

                                                           
7
 Про громадські об'єднання : Закон України від 22 березня 2012 року № 4572-VI //  Відомості 

Верховної Ради України. — 2013. — №1. — Ст. 1. 
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обов’язками щодо відстоювання своїх легітимних інтересів у подальшому 

процесі розбудови громадянського суспільства.   

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДІВ НЕУРЯДОВИХ 

ПРАВОЗАХИСНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ  

 

НПО України включають в себе громадські правозахисні організації та 

спілки, адвокатуру, приватний нотаріат, міжнародні НПО, професійні 

правозахисні громадські організації тощо. Найвагоміша питома частка загалу 

легалізованих/зареєстрованих громадських формувань належить громадським 

організаціям. Із року в рік збільшується їх кількість. НПО створюються для 

задоволення та захисту законних соціальних, економічних, творчих, вікових, 

національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів їх членів.  

Система громадських організацій є достатньо складною і розгалуженою 

мережею внутрішніх організаційних зв’язків. Призначенням класифікації 

громадських організацій є впорядкування та кваліфікований облік останніх. 

Класифікація дає загальну картину існуючої мережі громадських організацій, 

визначає найбільш розвинені форми суспільної активності.  

Серед сучасних науковців, що досліджували питання класифікації 

громадських об’єднань,  виокремлює такі критерії громадських організацій: 1) 

наявність / відсутність легалізації; 2) порядок її здійснення; 3) організаційна 

структура та характер членства; 4) статус та територія дії; 5) суб’єкти 

діяльності; 6) організаційно-правова форма та її найменування; 7) мета 

створення; 8) сфера суспільного життя, в якій діє відповідна організація; 9) тип 

та напрям діяльності організації
12

. 

У Роз’ясненні Міністерства юстиції України, що містить характеристику 

громадських формувань як інститутів громадянського суспільства, наведена 

класифікація їх за кількома типами: 1) за необхідністю формалізації створення; 

2) за метою і функціями; 3) за характером повноважень; 4) за територією 

діяльності
13

.
 
 

Не тільки науковці-правники вивчали класифікацію громадських 

організацій, їх упорядкуванням займались також політологи. Так, політологи 

пропонують поділити громадські організації на традиційні та нові. До 

традиційних громадських організацій  він відносить: профспілкові, жіночі, 

молодіжні, економічні, освіти й культури, наукові й науково-технічні, творчі, 

оборонні, спортивні, туристські та ін. До нових соціальних організацій 

належать: екологічні; альтернативні; громадської ініціативи; національні. 

Беручи за основу дещо інші критерії, М. Ф. Юрій зазначає, що їх можна 

класифікувати так: соціально усвідомлені – жіночі (Союз українок, Союз жінок 

України та ін.), молодіжні (Спілка українських студентів, Спілка незалежної 

української молоді та ін.), економічні (Український союз промисловців і 
                                                           
12

 Ващук О. М. Конституційно-правовий статус громадських організацій України : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 / О. М. Ващук. — НАН України; Інститут 

держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2004. — С. 9. 
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підприємців, Загальноукраїнське об'єднання приватних підприємців та ін.); 

ціннісно-орієнтовані: Товариство української мови ім. Т. Г. Шевченка, 

«Просвіта», «Знання» та ін.; соціально ціннісні: Федерація профспілок України, 

Національна конференція профспілок, Всеукраїнське об'єднання солідарності 

трудящих та інші. 

У сучасній Україні громадські організації класифікують так:  

1) за спонукальними мотивами виникнення: соціально усвідомлені 

(спілки ветеранів, студентської молоді); ціннісно зорієнтовані (Товариство 

української мови ім. Т. Шевченка, спілка «Чорнобиль»); традиціоналістські 

(насамперед релігійні об’єднання);  

2) залежно від визначених цілей: соціально-ціннісні організації; 

політизовані і не політизовані громадські об’єднання;  

3) за характером діяльності: конструктивно-зорієнтовані об’єднання 

(«Діти Чорнобиля», Товариство охорони природи); спрямовані на пізнавальну 

діяльність (у сфері політики, історії, економіки); опозиційні, національного 

спрямування; 

 4) за масштабами діяльності: міжнародні (до цієї групи слід віднести ті 

організації й рухи, діяльність яких виходить за межі держави — Товариство 

Червоного Хреста, «Зелений світ» та ін.); загальноукраїнські (організації й 

рухи, діяльність яких поширюється на всю Україну і які мають місцеві 

осередки в більшості областей (Товариство «Україна», Союз українок); 

регіональні, місцеві товариства (організації й рухи, що діють у межах 

адміністративно-територіальної 

Висновок по другому питанню. 

Отже основними видами НПО України є  громадські правозахисні 

організації та спілки, адвокатура, приватний нотаріат, міжнародні НПО, 

професійні правозахисні громадські організації тощо. Також до НПО України 

можна віднести громадські формування з охорони громадського порядку і 

державного кордону, оскільки вони захищають права громадян на безпеку 

життя та добровільні об’єднання органів місцевого самоврядування, що 

реалізують та захищають житлові та соціальні права громадян України. 

Зазначені організації відповідають ознакам НПО, а саме мета їх діяльності – 

захист прав та законних інтересів як фізичних так і юридичних осіб  
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3. МІСЦЕ НЕУРЯДОВИХ ПРАВОЗАХИСНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В 

СИСТЕМІ ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

Прийнята у 1996 році Конституція України не тільки проголосила права і 

свободи людини і громадянина в числі основ конституційного ладу, а й 

визначила орієнтири для створення відповідної світовим стандартам системи їх 

реалізації. В Основному Законі чітко визначені ті фундаментальні права і 

свободи, які отримують вищий юридичний захист, що полягає, передусім, у 

прямої дії Конституції України. Оголошуючи, що повага і дотримання 

конституційних прав є обов'язком держави, Конституція України й передбачає 

цілий ряд механізмів, що забезпечують їх захист. Вони включають 

конституційно-судовий захист (Конституційний суд), судовий захист (суди 

загальної юрисдикції, арбітражні суди), адміністративний захист (дії органів 

виконавчої влади). До конституційних механізмів захисту відносять сьогодні і 

міжнародно-правовий механізм. Це обумовлено тим, що Україна, як учасник 

Міжнародного пакту про економічні, культурні та соціальні права 1966 року, 

Міжнародного пакту про громадянські і політичні права 1966 року, Конвенції 

про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року та інших 

міжнародних договорів у сфері захисту прав людини, дозволяє відповідним 

міжнародним органам контролювати дотримання на території України 

відповідних міжнародних зобов'язань, а нормам, що містяться в цих угодах, 

віддає пріоритетне значення.  

З прийняттям Конституції України, Закону України «Про громадські 

об'єднання», інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність 

громадських об’єднань, сформувалося законодавство про неурядові організації, 

встановлені нові правові та організаційні основи діяльності неурядових 

організацій, які покликані захищати права людини усіма законними засобами. В 

даний час неурядові правозахисні організації України є основним суспільним 

інститутом щодо сприяння громадянам в реалізації їх законних прав і свобод. 

Разом з тим, як справедливо відзначають вітчизняні дослідники проблем 

розвитку української державності, конституційні положення, що стосуються 

прав і свобод людини і громадянина, нерідко носять декларативний характер, 

так як недостатньо розроблена і ефективна система заходів, що забезпечують їх 

реалізацію. В результаті, при досить широкому декларуванні Конституцією 

України прав і свобод людини, юридична незахищеність індивідуума 

залишається очевидним фактом. 

Світовий досвід свідчить, що реалізація прав людини багато в чому 

залежить від цілеспрямованої участі в ній представників громадськості, які, 

користуючись загальновизнаним правом на об'єднання, створюють незалежні 

від влади організації, відображаючи зростаюче у світовому співтоваристві 

прагнення до демократії. Такі організації, що частково або повністю 

присвятили себе проблемам захисту прав людини, як правило, визначаються 

введеним в обіг у 1945 році Статутом ООН, згодом закріпленим у міжнародних 

документах і сприйнятим внутрішнім законодавством багатьох держав, 

терміном «неурядові організації» («non-governmental organizations»). Вони 
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діють у світі на протязі більше 100 років, і практично всі країни світу на шляху 

до демократії пройшли необхідні етапи, пов'язані зі становленням інституту 

неурядових організацій, які присвятили себе боротьбі за права людини. Досвід 

цей різноманітний, як різні і самі правозахисні організації. Разом з тим 

наявність єдиної домінанти, якою можна по праву вважати Загальну декларацію 

прав людини, яка поклала початок для вироблення більше ста міжнародних 

договорів у сфері захисту прав людини, стимулює об'єднання цієї категорії 

неурядових організацій навколо єдиної мети, перетворення їх в універсальне 

явище XXІ століття
. 

З набуттям Україною незалежності виникають неурядові організації, які 

якісно відрізняються від тих, що існували в СРСР громадських організацій, які 

створювалися з волі влади і діяли під її керівництвом. Навпаки, вони 

претендують на визнання державою незалежності у реалізації конституційного 

права кожного на захист своїх прав. Українські правозахисні організації все 

активніше включаються у життя суспільства, на ділі доводячи, що «право є 

безперервна робота, притому не однієї тільки державної влади, але всього 

народу». Разом з тим вони, як і інші демократичні інститути, які знаходяться в 

процесі становлення, відчувають серйозні труднощі. Якщо у більшості країн 

світу правозахисні організації вже давно сприймаються як невід'ємний атрибут 

демократії, то в Україні інститут правозахисних неурядових організацій ще не 

знайшов належного визнання. 

Очевидно, що на сьогодні в Україні правова форма взаємовідносин 

особистості і суспільства ще не вироблена, що ускладнює координацію дій 

державних і недержавних інституцій, необхідних для здійснення на практиці 

конституційних норм і принципів забезпечення прав людини. Самі 

правозахисники не завжди мають чітке уявлення про свої функції в суспільстві, 

а форми і методи їх діяльності не завжди носять правовий характер, схильні до 

замкнутості і нерідко обтяжені політичними установками. Теорія створення і 

діяльності правозахисних організацій досить добре розроблена в інших країнах. 

Окремі її фрагменти найчастіше беруть на озброєння неурядові правозахисні 

організації, що діють на території України, проте це не завжди відповідає 

особливостям і специфіці процесів, що відбуваються на пострадянському 

просторі. Досвід показує: некритичне запозичення зарубіжних зразків не може 

бути конструктивним, адже західні правозахисні організації  формувалися в 

інших історичних умовах і під іншими факторами. Реалії сучасної України 

вимагають власної науково-обґрунтованої правової концепції діяльності 

неурядових організацій у сфері захисту прав людини, пошуку для них гідного 

місця у системі інститутів громадянського суспільства. 

Неурядові організації (як різновид різного роду союзів, асоціацій, 

об'єднань) створюються для здійснення життєвих цілей і реалізації прав, для 

вираження, представлення і захисту як індивідуальних, так і колективних 

інтересів. Такі об'єднання традиційно відносяться до інститутів громадянського 

суспільства, а досвід багатьох країн світу переконує, що процес становлення 

правової держави знаходиться в пропорційній залежності від участі в ньому 
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суспільства, від рівня правосвідомості людей та їх здатності реалізувати одне з 

основоположних прав людини – створювати асоціації та вступати в однакові 

групи для захисту своїх інтересів. Закономірність неодмінного взаємозв'язку 

між здатністю громадян до самоорганізації і демократією була відзначена ще 

десятки років тому кращими представниками філософської та правової думки. 

Так, відомий дослідник Алексіс де Токвіль стверджував, що 

«найдемократичнішою країною в світі є та країна, де... люди досягли найвищої 

досконалості в мистецтві спільно домагатися цілей, які відповідає їхнім 

спільним бажанням, і частіше за інших застосовувати цей метод колективної 

дії»
14

. Створення громадських організацій, вважає він, особливо важливо саме в 

тих країнах, де під гаслами демократії створюється видима рівність, а окремі 

громадяни досить слабкі, щоб поодинці захистити свої права. Приблизно такий 

стан панував в СРСР, де будь-яка громадська ініціатива була підконтрольна 

партійним органам. 

Розроблена радянською наукою в рамках тоталітарного режиму 

концепція громадських організацій була занадто ідеологізована. У визначеннях 

громадських організацій лежало загальне і найбільш характерне для періоду 

соціалізму уявлення про громадські організації як про суб'єкти політичної 

системи. Сутність громадської організації оцінювалася в нерозривному зв'язку з 

основними рисами цієї системи. Характеризуючи громадську організацію як 

«колектив людей, об'єднаних виконанням встановлених функцій»
15

, автори 

концепції визначали цей колектив як «такий, що виконує ту чи іншу роль у 

комуністичному будівництві». Основним критерієм ефективності громадських 

організацій вважалася «чітка політична спрямованість». Соціальний і правовий 

статус громадських організацій при соціалізмі визначався соціалістичними 

суспільними відносинами. При такій постановці питання сутність громадських 

організацій повинна була змінюватися в залежності від поставлених на тому чи 

іншому етапі будівництва комунізму завдань. 

Радянська держава, допускаючи діяльність громадських об'єднань, 

традиційно передбачала їх функціонування як єдиного суб'єкта, що діє під 

керівництвом КПРС. Хоча кожна окрема організація могла вирішувати 

конкретні завдання, що випливають з її статуту, в цілому її діяльність повинна 

була відбуватись з загальним внеском у досягнення соціально-політичних, 

економічних, ідеологічних чи інших цілей, поставлених партією. 

У Програмах КПРС підкреслювалася необхідність підключення 

громадських організацій до реалізації державних завдань, створення єдиної 

системи громадських організацій, яка одночасно була б підсистемою 

державного управління. 

Такий підхід до трактування сутності громадських організацій, уявлення 

про них, як про невід’ємний елемент радянського ладу, зберігався практично 

протягом усіх років існування СРСР. У визначеннях громадських організацій, 

які містяться в радянській літературі, перш за все мається на увазі 
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детермінованість їх утворення і функціонування соціалістичними суспільними 

відносинами, прямою вказівку на те, що громадські організації при соціалізмі є 

носіями соціалістичних відносин. Саме тому в радянській науці зводився 

вододіл між соціалістичними і західними (буржуазними) неурядовими 

організаціями. Радянська література розглядала громадські організації при 

капіталізмі як «організації класового опору буржуазного панування», 

ігноруючи той факт, що на ділі західні громадські організації найчастіше 

об'єднують у своїх лавах людей різних станів. Більш того, нав’язувалося 

помилкове уявлення, що засновані на експлуатації людини століттями 

буржуазні суспільні відносини детермінують відповідаючий їх сутності набір 

функцій громадських організацій буржуазного типу. 

Лише на початку 90-х років визначилася тенденція подолати точку зору 

на громадські організації як на складову частину механізму держави, в 

усвідомленні сутності громадських організацій (вони все частіше визначаються 

терміном «неурядові організації») був зроблений акцент на їх незалежність від 

владних структур. У роботах вітчизняних юристів особливо підкреслюється 

така риса громадських об'єднань як їх недержавний характер, а також головна 

особливість неурядових організацій – самоорганізація. У практичному плані це 

означає, що організація створюється за ініціативою окремих або групи 

громадян, а не уряду або державних органів, демонструючи «здатність 

громадянського суспільства до самоорганізації, тобто рішенням про подолання 

суспільних проблем без втручання державної влади». 

Як вітчизняні, так і західні вчені, відзначаючи «вибух», пов'язаний з 

появою в останні роки практично у всіх країнах великої кількості неурядових 

організацій розцінюють НУО як видатне явище другої половини XX – початку 

ХХІ століття, що відображає посилення демократичних перетворень у світі і 

має вираз в їх приєднання до таких недержаних учасників міжнародних 

відносин, як народи і меншини. Західні дослідники неурядових організацій, 

відзначаючи надзвичайну активність у створенні приватних, неприбуткових, 

добровільних організацій, асоціацій, фондів, прогнозують у недалекому 

майбутньому «асоціативну революцію». При цьому висловлюється 

припущення-пропозиція, що зміни у статусі неурядових організацій в 

загальноєвропейських і глобальних інститутах дають підстави вважати, що в 

наступні роки вони будуть відігравати важливу роль в різних областях, 

пов'язаних з реформою і розвитком країн Центральної і Східної Європи, 

України та інших країн пострадянського простору.  

Збільшення числа неурядових організацій в кінці XX та на початку ХХІ 

століття і тенденції їх подальшого зростання зумовлено цілим рядом причин, 

серед яких російська дослідниця Т. Д. Матвєєва виділяє такі: 

– поява глобальних проблем; 

– посилення демократичних процесів у сфері внутрішніх та міжнародних 

відносин, «інституційним виразом» яких є неурядові організації; 
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– трансформація у сфері національних інтересів держав: рух від 

державних інтересів («суверенітету») до загальнолюдських цінностей, таких як 

права людини та захист навколишнього природного середовища; 

– недостатні можливості окремих держав і міжнародних урядових 

організацій для їх вирішення; 

– зростаюче бажання індивідуумів збільшити контроль над процесами 

прийняття рішень у питаннях, які зачіпають їхні життєві інтереси (захист 

навколишнього середовища, економічний і політичний розвиток, права людини 

та ін.); 

– розширення можливостей транскордонних зв'язків та діяльності 

громадськості різних країн, можливостей технологічного прогресу
16

. 

В цілому, створювані в демократичних державах неурядові громадські 

організації мають ряд загальних функцій. Це, зокрема: 

– вираз запитів громадян; 

– заохочення свободи вираження думки; 

– мобілізація громадськості на участь у демократичних процесах; 

– попередження (на ранніх етапах) нагальних проблем як національного, 

так і міжнародного характеру; 

– засіб захисту від наступу держави і ринку; 

– виконання ролі «мосту» між окремою людиною і владою, найчастіше 

виражається у представленні та захисті інтересів найбільш вразливих категорій 

осіб з точки зору порушення прав. 

Конституційне проголошення України демократичною державою, 

законодавче закріплення норм, що гарантують всім громадянам України 

можливість захисту своїх конституційних прав і свобод шляхом створення 

необхідних незалежних організацій, не тільки свідчить про зміни у 

співвідношенні суспільства і держави, перетворення права в основу їх 

взаємозв'язку, але реально сприяють розвитку відповідного світовим 

стандартам правозахисного руху в нашій країні. 
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Висновок по третьому питанню. Отже незважаючи на значний прорив, 

який можна оцінювати як початок вироблення відповідної міжнародним 

стандартам і національним інтересам України науково-обґрунтованої концепції 

нових для країни демократичних інститутів, до яких по праву можна віднести 

неурядові правозахисні організації, перед дослідниками стоїть ще багато 

непростих завдань. Методологія їх вирішення вже представлена в сучасній 

українській конституційно-правовій доктрині. В її основі: розгляд кожного з 

цих інститутів у контексті сутності правової держави; їх сприйняття з позицій 

впливу на цілісну картину громадянського суспільства, що формується в 

Україні; оцінка ступеня взаємозалежності розглянутого явища з усіма 

вищезазначеними Конституцією України елементами правової держави і 

проникнення в юридичну і політичну природу кожного з них. 

 

4. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НЕУРЯДОВИХ ПРАВОЗАХИСНИХ 

ОРГАНІЗАЦІЙ. 

 

 Сьогодні в Україні триває пошук оптимальної моделі 

демократичного розвитку, у тому числі концепції розвитку державного ладу, 

становлення демократичних інститутів, реформування різних сфер суспільного 

життя
17

. Підвищення ролі НПО України у процесі зміцнення правової культури 

українського суспільства та відновлення суспільної справедливості за рахунок 

протидії порушенням законних прав громадян з боку представників влади є 

важливим показником демократизації суспільства. Такі організації 

забезпечують громадський контроль за діяльністю як державних органів, їх 

посадових осіб, так і за діяльністю суб’єктів приватного права, що сприяє 

зміцненню позицій громадянського суспільства в Україні як правовій державі.  

Ці тенденції та вплив європейської спільноти на Україну призвів до 

прийняття у 2012 році Закону України «Про громадські об’єднання», який 

відображає нові сучасні тенденції правового регулювання діяльності інститутів 

громадянського суспільства, що утворюють НО, у тому числі НПО.  

Сформована на сьогодні мережа громадських організацій по всій 

території України, є досить широкою. Проте за співвідношенням питомої ваги 

громадських організацій до кількості населення Україна все ще значно 

поступається іншим європейським країнам – констатує М. В. Лациба. Так, 

наприклад, в Україні на 10 тис. населення існує 11 зареєстрованих громадських 

організацій, в Угорщині – 46, 

На підтримку думки про формальність функціонування значної кількості 

громадських організацій свідчать результати перевірки цих організацій, що 

проводилась Міністерством юстиції протягом 2010 року, за результатами якої 
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Міністерство юстиції підготовило акти про відсутність 65% громадських 

організацій. У ході перевірки вивчається дотримання громадськими 

організаціями положень їх статутів. Протягом 2010 року Міністерство юстиції 

перевіряло об’єднання громадян, легалізовані в 1996 – 1999 роках. Загалом 

було перевірено 257 об’єднань громадян. При цьому діяльність лише 50 з 

перевірених об’єднань громадян узгоджувалася із законодавством України та 

положеннями власних статутів. Виявлено окремі порушення у діяльності 17 

організацій. Діяльність 13 організацій не узгоджувалася з вимогами 

законодавства та статутів. Проте переважну кількість громадських організацій – 

167 з перевірених 257, взагалі не було знайдено за адресою місцезнаходження. 

Серед останніх досліджень та публікацій уваги заслуговують наукові 

дослідження С. В. Круглик, основні ідеї якого викладені у статтях «Громадські 

організації як інститути громадянського суспільства» та «Роль неурядових 

організацій у розбудові громадянського суспільства в сучасній Україні»
18

, де 

автор досліджує вплив громадських організацій на розвиток громадянського 

суспільства, їх роль в напрямку утвердження демократії. Значний інтерес до 

дослідження складають публікації, що присвячені розгляду питання діяльності 

громадських організацій в суспільно-політичних процесах, наприклад, стаття 

«Неурядові організації у суспільно-політичному житті України: межі участі та 

пріоритети діяльності»
19

. Створенню методологічної основи дослідження 

неурядових організацій, визначенню їх стану та перспектив в Україні 

присвячена дисертація: «Неурядові організації як інститут громадянського 

суспільства: методологія дослідження та стан в Україні»
20

. Разом з тим ступінь 

дослідження діяльності громадських організацій, а зокрема їх ефективності в 

напрямку розбудови громадянського суспільства, ще не є достатнім і потребує 

подальшого аналізу. 

Новим законодавством зменшено фінансовий тиск на НПО України та 

надано додаткові можливості для залучення коштів для використання їх у  

статутних цілях. Так було скасовано плату за їх державну реєстрацію, а також 

внесення змін до статутів. Водночас у статті 21 нового закону гарантується 

право громадських організацій самостійно вести підприємницьку діяльність – 

якщо це прямо передбачено в їх статутах. З одного боку це збільшить 

фінансову незалежність НПО України від грантів та спонсорської допомоги, що 

є непрямими важелями впливу на діяльність таких організацій, з іншого боку 

призведе до проблем з реєстрацією як неприбуткових організацій у податковій. 

З метою уникнення таких суперечностей назріє потреба внесення відповідних 

змін і до податкового законодавства.  

                                                           
18

 Круглик С. В. Роль неурядових організацій у розбудові громадянського суспільства в сучасній 

Україні //  [Електронний ресурс]. — Режим доступу :  

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Gileya/2009_26/Gileya26/P2_doc.pdf 
19

 Пожидаєв Є. О. Неурядові організації у суспільно-політичному житті України : межі участі та 

пріоритети діяльності  / Є. О. Пожидаєв // Стратегічні пріоритети.  — 2007. — №4  (5). — С. 19-26. 
20

 Пащенко В. І. Неурядові організації як інститут громадянського суспільства: методологія 

дослідження та стан в Україні 2005 года : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук: 

23.00.02  / В. І. Пащенко. — НАН України. Ін-т політ. і етнонац. дослідж. — К., 2005. — 16 с. 
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У новому законі прослідковується тенденція до конкретизації вимог до 

назв громадських об’єднань. Так, ст. 10 Закону України «Про громадські 

об’єднання» встановлює  обмеження на використання загальних найменувань 

державних органів (наприклад, комітет, служба, агентство і т.д.) та вимагає 

конкретизувати назву організації за рахунок відображення інформації про 

статус громадського об'єднання («дитяче», «молодіжне», «всеукраїнське») та 

може містити інформацію про його вид («екологічне», «правозахисне» тощо). 

Такі вимоги є позитивними, оскільки усунуть випадки введення в оману 

громадян щодо цілей діяльності громадського об’єднання. 

Висновок. Основними тенденціями адміністративно-правового 

регулювання діяльності НПО України є: підвищення вимог щодо збільшення 

обсягів інформації про громадські об’єднання  та його діяльність для громадян; 

розширення кола осіб, права яких можуть захищатись НПО; зменшено 

фінансового тиску на НПО та надання додаткових можливостей для залучення 

коштів для використання їх у  статутних цілях; конкретизація вимог до назв 

громадських об’єднань; спрощення процедури реєстрації НПО та посилення 

засад незалежності від держави НПО. Це свідчить про основну тенденцію 

розвитку правового регулювання діяльності НПО України – збільшення рівня їх 

незалежності від держави та формування партнерських відносин із державними 

органами. 

 

 

5.МЕХАНІЗМ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НЕУРЯДОВИХ ПРАВОЗАХИСНИХ 

ОРГАНІЗАЦІЙ 

Зміст поняття «механізм» визначається тлумачним словником як 

внутрішня будова, система чого-небудь. Таке поняття є загальним та не вказує 

на характерні ознаки механізму як правового поняття, на відміну від робіт 

таких науковців як О. Г. Голіченко, О. В. Горбняк , О. В. Грабовська , Л. О. 

Ємець, В. М. Кравчук , В. І. Надрага, які досліджували механізми впливу 

недержавних організацій на державні структури; взаємодію громадських 

організацій з державою і становлення громадянського суспільства в Україні; 

український та польський досвід створення сприятливих умов для ефективної 

взаємодії органів державної влади та НО; публічне управління неполітичними 

об'єднаннями громадян (адміністративно-правове дослідження); 

взаємовідносини громадських організацій і держави в умовах формування 

громадянського суспільства в Україні; взаємодію владних структур, політичних 

і громадських організацій як засіб підвищення ефективності управління на 

регіональному рівні. 

Значний вплив на формування механізму адміністративно-правового 

регулювання діяльності НПО України здійснили роботи  Т. О. Коломоєць, яка 

визначає механізм адміністративно-правового регулювання як сукупність 

правових засобів, за допомогою яких здійснюється правове регулювання 

суспільних відносин у сфері адміністративного права. В механізмі 
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адміністративно-правового регулювання, на її думку, основними елементами є: 

1) норми права – загальнообов’язкові правила поведінки, встановлені з метою 

регулювання суспільних відносин. 2) акти реалізації норм права – процес 

фактичного втілення в життя приписів правових норм через поведінку суб’єктів 

адміністративного права; 3) правові відносини – вольові суспільні відносини, 

що виникають на основі норм права; 4) юридичний факт – це конкретні життєві 

обставини, з якими пов’язані виникнення, зміна та припинення 

адміністративно-правових відносин; 5) правова свідомість суб’єктів 

адміністративно-правового регулювання – система відображення правової 

дійсності у поглядах, почуттях, уявленнях людей про право; 6) законність – 

правовий режим суспільного життя, який характеризується неухильним 

дотриманням норм права всіма суб’єктами правових відносин, що сприяє 

якісному здійсненню державного управління являє собою засіб, за допомогою 

якого вони захищаються від порушення своїх прав, свобод і законних інтересів; 

7) акти тлумачення норм права – процес, спрямований на встановлення змісту 

норм права з метою їх правильної реалізації; 8) акти застосування норм права – 

прояв владного веління компетентних державних органів, спрямований на 

забезпечення умов реалізації суб’єктивних прав та обов’язків учасників 

адміністративно-правових відносин. Механізм адміністративно-правового 

регулювання, об'єднує такі правові явища, як принципи адміністративного 

права, адміністративно-правові норми, тлумачення адміністративно-правових 

норм, застосування адміністративно-правових норм, адміністративно-правові 

відносини та реалізацією адміністративно-правових норм. визначає механізм 

адміністративно-правового регулювання як сукупність адміністративно-

правових засобів, які, впливаючи на управлінські відносини, організовують їх 

відповідно до завдань суспільства і держави. Елементами механізму 

адміністративно-правового регулювання цей науковець вважає принципи 

адміністративного права; адміністративно-правові норми; акти офіційного 

тлумачення адміністративно-правових норм; акти застосування 

адміністративно-правових норм та адміністративно-правових відносин. 

Висновок.  

Структура механізму адміністративно-правового регулювання діяльності 

НПО України складається з таких елементів як об’єкт впливу; система 

суб’єктів, що здійснюють таке регулювання; спосіб регулювання; методи 

адміністративно-правового регулювання; правові норми, що визначають 

повноваження державних органів та правовий статус НПО; акти тлумачення 

норм; індивідуальні акти, адміністративно-правові відносини, в яких беруть 

участь НПО; принципи адміністративно-правового регулювання; мета, 

завдання та методи регулювання; адміністративно-правові засоби. Основною 

метою адміністративно-правового регулювання діяльності неурядових 

правозахисних організацій є забезпечення законності та ефективності 

функціонування неурядових правозахисних організацій, їх стабільного 

прогресивного розвитку шляхом створення надійного нормативного підґрунтя 

та вдосконалення практики його застосування. 
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                                        ВИСНОВКИ 

НПО – це неполітичне, офіційно зареєстроване, внутрішньо 

упорядковане, добровільне об’єднання фізичних та/або юридичних осіб, 

засноване на приватних коштах, не підпорядковане органам виконавчої влади 

та не наділене владними повноваженнями, діяльність якого проводиться як на 

безоплатні так і на платній основі, спрямована на захист прав усіх суб’єктів. 

 Ознакою, яка вказує на приналежність неурядових правозахисних 

організацій України до інститутів громадянського суспільства є наділеність їх 

правами і обов’язками щодо відстоювання своїх легітимних інтересів у процесі 

подальшої розбудови громадянського суспільства в Україні та участі в 

управлінні державними справами, зокрема, у формуванні та реалізації 

державної правової політики.  

 Реєстр громадських організацій Міністерства юстиції України містить 

тільки 138 зареєстрованих НПО, що  у своїй назві мають слово «правозахисна», 

та 320 НО містять слово «захист», що вказують на основний вид їх діяльності. 

Це складає 7,3% від усієї кількості громадських організацій зареєстрованих в 

Україні станом на 2013 рік.  

 Неурядові правозахисні організації України класифікуються за 

наступними критеріями: 1) територіальною ознакою; 2) особливостями осіб, чиї 

права захищаються; 3) формою організації внутрішньої роботи; 4) за напрямом 

захисної діяльності; 5) за особливостями правового статусу членів 

правозахисної організації; 6) за кількістю напрямів діяльності. 

 Основними напрямами адміністративно-правового регулювання 

діяльності неурядових правозахисних організацій України є: державна 

реєстрація їх створення (перевірка законності, підстав та матеріальної бази), 

зміни статусу, та припинення діяльності; державна регламентація правового 

статусу, визначення прав та обов’язків; державний контроль за дотриманням 

законодавства під час здійснення їх діяльності (перевірка реальності 

функціонування за вказаним у реєстраційних документах адресом, 

відповідності засновників вимогам законодавства, наявності матеріальної бази, 

відповідності установчих документів вимогам законодавства, контроль за 

дотриманням статутних правил, податковий контроль, контроль за 

дотриманням пожежних та санітарних норм, контроль за виконанням рішень 

судів тощо); порядок використання ними майна в цілях визначених статутними 

документами; надання державними органами державної підтримки неурядовим 

правозахисним організаціям; виконання державного замовлення чи державного 

завдання неурядовими правозахисними організаціями, наприклад надання 

безоплатної правової допомоги; підстави та порядок притягнення їх членів до 

відповідальності; регулювання громадського контролю, що здійснюється 

неурядовими правозахисними організаціями за діяльністю органів виконавчої 

влади тощо. 

 Механізм адміністративно-правового регулювання діяльності НПО 

України складається з таких елементів як об’єкт впливу; система суб’єктів, що 

здійснюють таке регулювання; спосіб регулювання; методи адміністративно-
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правового регулювання; правові норми, що визначають повноваження 

державних органів та правовий статус НПО; акти тлумачення норм; 

індивідуальні акти, адміністративно-правові відносини, в яких беруть участь 

НПО; принципи адміністративно-правового регулювання; мета, завдання та 

методи регулювання; адміністративно-правові засоби. 

 Ознаки адміністративно-правового регулювання діяльності неурядових 

правозахисних організацій України: 1) за змістом це є вплив держави, що 

проявляється шляхом реалізації владних повноважень органами державної 

влади і місцевого самоврядування; 2) метою регулювання є реалізація 

конституційно закріплених положень щодо прав громадян на свободу 

об'єднання у громадські організації для захисту своїх прав і забезпечення 

ефективності та законності діяльності неурядових правозахисних організацій; 

3) об’єктом регулювання виступає діяльність неурядових правозахисних 

організацій; 4) суб’єктами, що здійснюють владний вплив на діяльність 

неурядових правозахисних організацій є органи державної влади і місцевого 

самоврядування; 5) регулювання здійснюється за такими напрямами як 

створення, реєстрація, функціонування і припинення діяльності неурядових 

правозахисних організацій, державний контроль та нагляд в межах визначених 

законодавством. 

 Адміністративно-правове регулювання діяльності НПО України – це  

здійснюваний органами державної влади і місцевого самоврядування владний 

вплив на суспільні відносини, учасником яких є НПО, з метою закріплення їх 

правового статусу, впорядкування процесів утворення, реєстрації, реорганізації, 

ліквідації, діяльності та притягнення до відповідальності цих організацій. 

 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ 

 

 

В ході лекції з навчальної дисципліни «Неурядові правозахисні 

організації» розглянуто лише частину з того значного кола питань, що 

необхідно буде опанувати майбутнім юристам при вивченні курсу. 

Саме тому при підготовці до семінарських та практичних занять з теми 

рекомендується звернутись не лише до базових підручників, а ще й до інших 

джерел, які можна знайти у бібліотеці університету або у книжковому фонді 

навчально-методичного кабінету кафедри загальноправових дисциплін. 

В процесі вивчення теми лекції пропонується для кращого засвоєння 

навчального матеріалу ознайомитись з підручниками та посібниками з числа 

зазначених у списку літератури. При використанні джерел іноземних авторів 

необхідно опанувати навчальний матеріал, корегуючи його з урахуванням 

положень законодавства України. 

Пропонується звернути особливу увагу на низку питань, що є 

дискусійними серед науковців, а тому іноді відзначаються суттєво відмінними 

один від одного поглядами вирішення теоретичної проблеми. 
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ВСТУП 

 

 

Складна система видів НПО та різноманітність напрямів їх діяльності 

створюють умови для існування розгалуженої системи адміністративно-

правових відносин, що формуються навколо діяльності НПО. Перед 

законодавцем та державними виконавчими органами стоїть складна задача 

поєднати державне регулювання діяльності НПО, що здійснюється з метою 

забезпечення законності функціонування сфери правозахисту, та при цьому 

дотриматись меж впливу на НПО, які визначені у ст. 22 «Про громадські 

об'єднання» «Засади взаємодії громадських об'єднань з органами державної 

влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого 

самоврядування». Зазначена ситуація і створює умови для формування 

складного механізму важелів впливу на діяльність НПО. 

 

1. МЕХАНІЗМ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ДІЯЛЬНОСТІ НПО 

Зміст поняття «механізм» визначається тлумачним словником як 

внутрішня будова, система чого-небудь. Таке поняття є загальним, та не вказує 

на характерні ознаки механізму як правового поняття, на відміну від робіт 

таких науковців як Голіченко О. Г., Горбняк О. В., Грабовська О. В., Ємець Л. 

О., Кравчук В. М., Надрага В. І., що досліджували механізми впливу 

недержавних організацій на державні структури; взаємодію громадських 

організацій з державою і становлення громадянського суспільства в Україні; 

український та польський досвід створення сприятливих умов для ефективної 

взаємодії органів державної влади та НО; публічне управління неполітичними 

об'єднаннями громадян (адміністративно-правове дослідження); 

взаємовідносини громадських організацій і держави в умовах формування 

громадянського суспільства в Україні; взаємодію владних структур, політичних 

і громадських організацій як засіб підвищення ефективності управління на 

регіональному рівні. 

Найбільш наближеними до тематики адміністративно-правового 

регулювання діяльності неурядових правозахисних організацій є роботи 

Додіної Є. Є., яка досліджувала адміністративно-правовий статус громадських 

організацій в Україні; Тинкованої О. В., що вивчала неурядові організації як 

суб’єкти вироблення державної політики; Калінкіної Н. В., робота якої 

присвячена партнерським відносинам між владою та «третім сектором» у 

соціальній державі, Ємця Л. О., який у своїй дисертації досліджував публічне 

управління неполітичними об’єднаннями громадян. 

Поняття та ознаки адміністративно-правового регулювання різних сфер 

та діяльності різних суб’єктів, мета, завдання, принципи, функції, форми та 

методи адміністративно-правового регулювання були предметом досліджень 

таких науковців як: Бандурка О. О., Галунько В. В., Головін А. П., Засунько С. 

С., Іващенко О. М., Когут Я. М., Коломоєць Т. О., Кравчук О. О., 
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Микитенко Л. А., Німко О. Б., Пирожкова Ю. В., Філіпенко А. С., Чомахашвілі 

О. Ш., Чорномаз О. Б. та інших. Їх роботи складають третю групу досліджень, 

що стали науково-теоретичним підґрунтям для вивчення питань 

адміністративно-правового регулювання діяльності НПО.  

Так, Бандурка О. О. у своїй дисертації «Адміністративно-правове 

регулювання міграційного процесу в Україні» присвятив свої дослідження 

проблемам адміністративно-правового регулювання міграційного процесу в 

Україні. Він провів глибокий аналіз адміністративного законодавства, яке 

регулює правові відносини у сфері міграційного процесу; сформулював 

авторське визначення міграційного процесу як правового явища, яке набуває 

певного порядку внаслідок регулювання нормами права, насамперед, 

адміністративного; проаналізував особливості адміністративно-правових 

відносин у сфері міграційного процесу та проводиться їх класифікація тощо.  

Дисертацію Головіна А. П. було присвячено питанням удосконалення 

адміністративно-правового регулювання діяльності міліції громадської безпеки 

в умовах реформування системи Міністерства внутрішніх справ України. Ним 

уточнено поняття та зміст адміністративно-правового статусу міліції 

громадської безпеки, розроблено модель механізму адміністративно-правового 

регулювання її діяльності та наведено характеристику складових такого 

механізму. Засунько С. С. присвятив свою працю аналізу проблем 

адміністративно-правового регулювання у сфері забезпечення техногенної 

безпеки в Україні, де уточнив поняття техногенної безпеки, визначив її 

складові; розкрив сутність забезпечення техногенної безпеки; визначив 

механізм регулювання суспільних відносин спрямованих на забезпечення 

техногенної безпеки; дослідив систему суб’єктів забезпечення техногенної 

безпеки та їх взаємодія; охарактеризував правові та організаційні форми такої 

діяльності; узагальнив основні види адміністративних правопорушень, які 

впливають на техногенно безпечний стан тощо. Іващенко О. М. вивчала 

теоретичні та практичні питання адміністративно-правового регулювання 

корпоративних прав держави. В її роботі характеризується та визначається 

сутність корпоративних прав держави, види господарських об’єднань, відносно 

яких вони здійснюються, структура відносин у сфері корпоративних прав 

держави, які є предметом адміністративно-правового регулювання.  

Дисертацію Пирожкової Ю. В., присвячено аналізу адміністративно-

правового регулювання у сфері автомобілебудування в Україні, в ній 

проаналізовано генезис адміністративно-правового регулювання у сфері 

автомобілебудування в Україні у законодавстві та правовій доктрині, визначено 

поняття, специфічні ознаки автомобілебудування як об’єкту адміністративно-

правового регулювання; розглянуто елементи адміністративно-правового 

регулювання у сфері автомобілебудування із детальним вивченням кожного з 

них [199]. Чорномаз О. Б. досліджував адміністративно-правове регулювання 

правовідносин у сфері пасажирських перевезень на залізничному транспорті. 

Ним розглянуто особливості пасажирських перевезень як об’єкта державного 

регулювання, систему суб’єктів та їх взаємодію. Сформульовані пропозиції 
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щодо вдосконалення вітчизняного законодавства у сфері державного 

регулювання діяльності пасажирського залізничного транспорту, посилення 

контролю за якістю транспортних послуг, громадським порядком, техногенною 

безпекою на залізничному транспорті.  

Сутність, особливості комунального управління та його адміністративно-

правового регулювання досліджував Кравчук О. О., він також запропонував, 

науково обґрунтованих пропозицій щодо перспективних шляхів підвищення 

ефективності цього виду публічного управління та якості його правового 

регулювання. Ним було запропоновано визначення механізму адміністративно-

правового регулювання комунального управління, органів комунального 

управління, об’єктів соціальної інфраструктури, обґрунтовано та 

сформульовано пропозиції щодо підвищення ефективності здійснення 

комунального управління в населених пунктах України та вдосконалення його 

адміністративно-правового регулювання. 

Чомахашвілі О. Ш. у дисертації «Адміністративно-правове регулювання 

охорони прав на промислові зразки в Україні» здійснив аналіз проблемних 

питань механізму адміністративно-правового регулювання охорони прав на 

промислові зразки в Україні, визначив поняття, специфічні ознаки охорони 

прав на промислові зразки як об’єкта адміністративно-правового регулювання, 

проаналізував зарубіжний досвід охорони прав на промислові зразки та 

сформулював передумови і пріоритети його запозичення в Україні.  

Дисертація Філіпенко А. С. є комплексним дослідженням 

адміністративно-правового регулювання захисту населення і територій від 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Нею визначено 

поняття адміністративно-правового регулювання захисту населення і територій 

від надзвичайних ситуацій; сутність та особливості адміністративно-правового 

регулювання захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, його 

суб’єкти, об’єкт, функції, принципи, методи і форми; механізм 

адміністративно-правового регулювання захисту населення і територій від 

надзвичайних ситуацій. Вирішуються проблеми, що пов’язані з недосконалістю 

складових механізму адміністративно-правового регулювання суспільних 

відносин зазначеній сфері.  

У роботі Микитенко Л. А. «Адміністративно-правове регулювання 

рекламної діяльності в Україні» досліджено форми адміністративного впливу 

на рекламну діяльність через встановлення змісту понять «державний контроль 

рекламної діяльності», «рекламний ринок», «рекламна діяльність» та 

«реклама», визначено умови та особливості адміністративно-правових засад 

регулювання рекламної діяльності в Україні, проаналізовано адміністративно-

правові гарантії забезпечення прав споживачів та підприємців на добросовісну 

рекламу, досліджені заходи адміністративного примусу які застосовуються до 

учасників рекламної діяльності та підстави застосування адміністративних 

стягнень у сфері рекламної діяльності.  

Наведені наукові роботи стали ґрунтом для дослідження  механізму 

адміністративно-правового регулювання діяльності НПО та його елементів, а 
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також дозволили глибше з’ясувати потенціал НПО громадянського суспільства, 

важливого суб’єкта механізму правового захисту прав юридичних та фізичних 

осіб, а також учасника адміністративно-правових відносин.  

Значний вплив на формування авторського бачення механізму 

адміністративно-правового регулювання діяльності НПО здійснили роботи  

Коломоєць Т. О., яка визначає механізм адміністративно-правового 

регулювання як сукупність правових засобів, за допомогою яких здійснюється 

правове регулювання суспільних відносин у сфері адміністративного права. В 

механізмі адміністративно-правового регулювання, на її думку, основними 

елементами є: 1) норми права – загальнообов’язкові правила поведінки, 

встановлені з метою регулювання суспільних відносин. 2) акти реалізації норм 

права – процес фактичного втілення в життя приписів правових норм через 

поведінку суб’єктів адміністративного права; 3) правові відносини – вольові 

суспільні відносини, що виникають на основі норм права; 4) юридичний факт – 

це конкретні життєві обставини, з якими пов’язані виникнення, зміна та 

припинення адміністративно-правових відносин; 5) правова свідомість 

суб’єктів адміністративно-правового регулювання – система відображення 

правової дійсності у поглядах, почуттях, уявленнях людей про право; 6) 

законність – правовий режим суспільного життя, який характеризується 

неухильним дотриманням норм права всіма суб’єктами правових відносин, що 

сприяє якісному здійсненню державного управління являє собою засіб, за 

допомогою якого вони захищаються від порушення своїх прав, свобод і 

законних інтересів; 7) акти тлумачення норм права – процес, спрямований на 

встановлення змісту норм права з метою їх правильної реалізації; 8) акти 

застосування норм права – прояв владного веління компетентних державних 

органів, спрямований на забезпечення умов реалізації суб’єктивних прав та 

обов’язків учасників адміністративно-правових відносин. 

Вагомий внесок у формування наукового бачення адміністративно-

правового регулювання та його механізму вніс такий науковець як  В. 

В. Галунько. Так, він визначає адміністративно-правове регулювання як 

цілеспрямований вплив норм адміністративного права на суспільні відносини з 

метою забезпечення за допомогою адміністративно-правових заходів прав 

свобод і публічних законних інтересів фізичних і юридичних осіб, нормального 

функціонування громадянського суспільства та держави. Водночас механізм 

адміністративно-правового регулювання В. В. Галунько розуміє як засоби 

функціонування єдиної системи адміністративно-правового регулювання з 

метою забезпечення прав, свобод і публічних законних інтересів фізичних та 

юридичних осіб, функціонування громадянського суспільства і держави. До 

складових елементів механізму адміністративно-правового регулювання В. 

В. Галунько відносить: 1) норми адміністративного права та їх зовнішнє 

вираження – джерело права; 2) публічну адміністрацію; 3) принципи діяльності 

публічної адміністрації; 4) індивідуальні акти публічної адміністрації; 

5) адміністративно-правові відносини; 6) форми адміністративного права; 
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7) тлумачення норм адміністративного права; 8) методи адміністративного 

права; 9) процедури реалізації адміністративно-правових норм. 

У роботах професора Ю. А. Тихомирова міститься така думка, що 

адміністративно-правове регулювання: є механізм імперативно-нормативного 

упорядкування організації і діяльності суб'єктів та об'єктів управління та 

формування стійкого правового порядку їх функціонування. На думку 

російського науковця Дмитриєва Ю. О., механізм адміністративно-правового 

регулювання - це впорядкована за стадіями регулювання система 

адміністративно-правових засобів впливу на суспільні відносини у сфері 

організації і здійснення державного управління. Механізм адміністративно-

правового регулювання, вважає Дмитриєв Ю. О., об'єднує такі правові явища, 

як принципи адміністративного права, адміністративно-правові норми, 

тлумачення адміністративно-правових норм, застосування адміністративно-

правових норм, адміністративно-правові відносини та реалізацію 

адміністративно-правових норм.  

Макарейко Н. В. визначає механізм адміністративно-правового 

регулювання як сукупність адміністративно-правових засобів, які, впливаючи 

на управлінські відносини, організовують їх відповідно до завдань суспільства і 

держави. Елементами механізму адміністративно-правового регулювання цей 

науковець вважає принципи адміністративного права; адміністративно-правові 

норми; акти офіційного тлумачення адміністративно-правових норм; акти 

застосування адміністративно-правових норм; адміністративно-правові 

відносини. Система елементів механізму адміністративно-правового 

регулювання, на думку російського науковця Четверикова B. C., являє собою 

сукупність елементів і правових засобів, взаємопов'язаних та взаємозалежних, 

що утворюють в інформаційно-правову єдність в цілях впорядковуючого 

впливу та сталого розвитку управлінських відносин у сфері діяльності органів 

виконавчої влади, державного управління, уповноважених посадових осіб та 

інших, регульованих адміністративними правовими нормами управлінських 

відносин, що виникають у державі та суспільстві. У систему основних 

елементів механізму адміністративно-правового регулювання, на його думку, 

слід включити: 1) норми адміністративного права, що регламентують принципи 

організації та діяльності органів виконавчої влади, державного управління; 

формування цілей, постановки завдань; визначення функцій, компетенції 

органів виконавчої влади, державного управління; 2) акти тлумачення норм 

адміністративного права, як правило, Конституційним Судом РФ, іншими 

судовими органами, а також акти, що роз'яснюють практику застосування 

вищестоящих актів управління, наприклад, накази Мін'юсту Росії; 3) 

індивідуальні акти; 4)  акти застосування норм адміністративного права, 

наприклад, розгляд і прийняття рішення про накладення адміністративного 

покарання за адміністративне правопорушення; 5) адміністративно-правові 

відносини. 

В результаті розгляду наукових позицій щодо елементів механізму 

адміністративно-правового регулювання вважаємо, що для розкриття змісту 
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механізму адміністративно-правового регулювання діяльності НПО необхідно 

розглянути об’єкт впливу, визначити систему суб’єктів, що здійснюють таке 

регулювання, спосіб регулювання, методи адміністративно-правового 

регулювання, правові норми, що визначають повноваження державних органів 

та правовий статус НПО; акти тлумачення норм; індивідуальні акти, 

адміністративно-правові відносини, в яких беруть участь НПО; принципи 

адміністративно-правового регулювання; мета, завдання та методи 

регулювання; адміністративно-правові засоби. 

Важливим елементом механізму адміністративно-правового регулювання 

є об’єкт впливу. Німко О. Б. досліджуючи адміністративно-правове 

регулювання державного молодіжного житлового кредитування дійшов 

висновку, що об’єктом адміністративно-правового регулювання у 

досліджуваній сфері є правовідносини, які виникають з приводу державного 

молодіжного житлового кредитування. Цей правознавець зазначає, що об’єкт 

адміністративно-правового регулювання державного молодіжного житлового 

кредитування формують такі відносини: 1) матеріально-розподільчі (майнові):  

відносини із забезпечення молодих громадян житлом, надання пільг на 

придбання житла тощо; 2) процедурні відносини: відносини щодо встановлення 

юридичних фактів, які мають значення при вирішенні питання про право на той 

чи інший вид державної допомоги; 3) процесуальні відносини, які виникають у 

разі поновлення порушеного права громадянина на той чи інший вид державної 

допомоги. Таким чином, увесь комплекс вищевказаних відносин становить 

об’єкт адміністративно-правового регулювання державного молодіжного 

житлового кредитування. Німко О. Б. обґрунтовує думку, що всі 

правовідносини у сфері державного молодіжного житлового кредитування 

мають розподільчий свідомо-вольовий характер, оскільки молоді громадяни 

вступають у них добровільно. Німко О. Б. наголошує, що для реалізації права 

на державну допомогу у даній сфері необхідні волевиявлення молодого 

громадянина, рішення компетентного органу і юридичні факти, що 

зумовлюють адміністративно-правові відносини.  

Наведені результати основоположних наукових досліджень у сфері 

адміністративного права дають загальне уявлення про основні характеристики 

механізму адміністративно-правового регулювання, у тому числі діяльності 

НПО. Проте механізм адміністративно-правового регулювання та внутрішніх 

зміст його елементів змінюється стосовно кожного об’єкту адміністративного 

регулюючого впливу. Для з’ясування поняття та змісту адміністративно-

правового регулювання діяльності НПО розглянемо також результати наукових 

досліджень адміністративно-правового регулювання різних сфер суспільного 

життя з метою конкретизації тієї частини характеристики ознак механізму 

адміністративно-правового регулювання діяльності НПО, що підлягає зміні.  

Досліджуючи адміністративно-правове регулювання 

автомобілебудування, Пирожкова Ю. В., визначає його як впорядковуючий 

цілеспрямований вплив держави на суспільні відносини в сфері організації та 

функціонування автомобілебудівної промисловості, межі та сутність якого 
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зумовлені міжгалузевим характером автомобілебудування, та який полягає в 

організації ефективної діяльності автомобілебудівної промисловості та 

контролю за її розвитком. Авторське визначення поняття адміністративно-

правового регулювання охорони прав на промислові зразки сформулював 

Чомахашвілі О. Ш., під яким розуміє діяльність у сфері набуття, здійснення та 

захисту прав на промислові зразки органів виконавчої влади та посадових осіб, 

які входять до єдиної державної системи охорони прав інтелектуальної 

власності. 

Поняття адміністративно-правового регулювання захисту населення і 

територій від надзвичайних ситуацій сформульовано Філіпенко А. С. як 

діяльність, здійснювана у сфері захисту населення і територій від надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру, переважно органами 

виконавчої влади, виконавчими органами місцевого самоврядування (при 

впливі на поведінку людей і діяльність юридичних осіб, що не знаходяться з 

ними у субординаційному підпорядкуванні), а також посадовими особами, які 

входять до єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні 

ситуації техногенного та природного характеру. 

Адміністративно-правове регулювання правовідносин у сфері 

пасажирських перевезень визначається Чорномазом О. Б. як сукупність норм, 

прийомів і способів, за допомогою яких держава впливає на суспільні 

відносини у зазначеній сфері з метою всебічного забезпечення правопорядку, 

запобігання та припинення правопорушень, притягнення винних до 

відповідальності та інших способів впровадження в життя державної політики у 

галузі пасажирських залізничних перевезень. 

Адміністративно-правове регулювання діяльності органів місцевої 

міліції, вважає Когут Я. М., – це дія права на суспільні відносини у сфері 

адміністративної діяльності її органів за допомогою юридичних засобів, через 

систему яких забезпечується розвиток відносин у межах і напрямах, визначених 

нормами права.  

Унаслідок осмислення праць вчених-адміністративістів, Німко О. Б. 

сформулював авторське визначення поняття адміністративно-правового 

регулювання державного молодіжного житлового кредитування як особливої 

частини управління розвитком суспільства, здійснюваного уповноваженими 

органами державної влади та місцевого самоврядування, функціонування яких 

спрямоване на реалізацію конституційно закріплених положень щодо 

забезпечення молодих громадян житлом за рахунок бюджетних коштів та 

коштів інших джерел фінансування через надання: довгострокових іпотечних 

кредитів на будівництво (реконструкцію) або придбання житла; часткової 

компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім’ям та 

одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання 

житла; компенсацій, пільг, гарантій, субсидій під час одержання молодими 

сім’ями та одинокими молодими громадянами довгострокових іпотечних 

кредитів на будівництво (реконструкцію) і придбання житла. 
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Наведені визначення адміністративно-правового регулювання свідчать 

про відсутність одностайності науковців щодо ознак цього виду регулювання, 

оскільки містять вказівки на окремі ознаки адміністративно-правового 

регулювання, які суттєво відрізняються за своїм змістом. Так, найчастіше у 

визначеннях адміністративно-правового регулювання певної сфери чи 

діяльності якоїсь групи суб’єктів містяться вказівки на: 1) зміст цього 

регулювання, визначаючи його як діяльність у певній сфері чи вплив держави; 

сукупність норм, прийомів і способів, за допомогою яких держава впливає на 

суспільні відносини у зазначеній сфері; дія права на суспільні відносини; 

особлива частина управління розвитком суспільства; 2) мету регулювання, під 

якою розуміють цілеспрямоване впорядкування відносин; всебічне 

забезпечення правопорядку, запобігання та припинення правопорушень, 

притягнення винних до відповідальності та інших способів впровадження в 

життя державної політики у певній сфері; організація ефективної діяльності 

певного суб’єкта та контроль за його розвитком; реалізація конституційно 

закріплених положень; 3) склад суб’єктів, що здійснюють таку діяльність чи 

вплив: органи виконавчої влади та посадові особи; виконавчі органи місцевого 

самоврядування; уповноважені органи державної влади та місцевого 

самоврядування; 4) об’єкт регулювання: суспільні відносини в певній сфері; 

діяльність певного суб’єкта; 5) межі та напрями адміністративно-правового 

регулювання, які визначаються нормами права.  

Враховуючи сформульоване визначення НПО, узагальнені напрями 

адміністративно-правового регулювання їх діяльності вважаємо за можливе 

визначити наступні ознаки адміністративно-правового регулювання діяльності 

неурядових правозахисних організацій: 1) за змістом це є вплив держави, що 

проявляється шляхом реалізації владних повноважень органами державної 

влади і місцевого самоврядування; 2) метою регулювання є реалізація 

конституційно закріплених положень щодо прав громадян на свободу 

об'єднання у громадські організації для захисту своїх прав і забезпечення 

ефективності та законності діяльності неурядових правозахисних організацій; 

3) об’єктом регулювання виступає діяльність неурядових правозахисних 

організацій; 4) суб’єктами, що здійснюють владний вплив на діяльність 

неурядових правозахисних організацій є органи державної влади і місцевого 

самоврядування; 5) регулювання здійснюється за такими напрямами як 

створення, реєстрація, функціонування і припинення діяльності неурядових 

правозахисних організацій, державний контроль та нагляд в межах визначених 

законодавством. 

Узагальнивши наведені ознаки вважаємо за можливе визначити 

адміністративно-правове регулювання діяльності НПО  як вплив держави 

спрямований на забезпечення ефективності та законності діяльності неурядових 

правозахисних організацій, з метою реалізації конституційно закріплених 

положень щодо прав громадян на свободу об'єднання у громадські організації 

для захисту своїх прав. Цей державний вплив здійснюється шляхом реалізації 

владних повноважень державними органами і органами місцевого 
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самоврядування в межах визначених законодавством у процесі створення, 

реєстрації, функціонування і припинення діяльності неурядових правозахисних 

організацій, а також проведення державного контролю та нагляду в цій сфері. 

Розглянемо нижче наукові підходи до розуміння поняття та елементів 

механізму адміністративно-правового регулювання. Так, Головін А. П. визначає 

механізм адміністративно-правового регулювання діяльності міліції 

громадської безпеки як цілісну систему правових засобів, за допомогою котрих 

здійснюється імперативно-нормативне впорядкування організації та 

функціонування її підрозділів і об’єктів управління, вплив на суспільні 

відносини у сфері охорони правопорядку з метою виконання суб’єктами 

встановлених обов’язків, забезпечення громадської безпеки, захисту прав і 

свобод громадян в умовах спеціальних адміністративно-правових режимів. 

Модель механізму адміністративно-правового регулювання діяльності міліції 

громадської безпеки Головін А. П. пропонує визначити як цілісну систему 

правових засобів, за допомогою яких здійснюється імперативно-нормативне 

впорядкування організації та функціонування її підрозділів і об’єктів 

управління, вплив на суспільні відносини у сфері охорони правопорядку з 

метою захисту прав і свобод громадян, виконання суб’єктами встановлених 

обов’язків, забезпечення громадської безпеки в умовах різних адміністративно-

правових режимів.  

Під механізмом правового регулювання правовідносин при забезпеченні 

техногенної безпеки слід розуміти комплекс спеціальних заходів, засобів і 

способів, що мають юридичний зміст і націлені на регулювання механізму 

управління в системі забезпечення техногенної безпеки в Україні. Основними 

системо утворюючими ознаками відповідного механізму, на думку Засунько С. 

С. є: 1) єдність системи стосовно середовища (цілісність) і різноманіття зв’язків 

із середовищем, характер яких робить її підсистемою іншої, більш складної 

системи; 2) наявність у системі не менше двох компонентів, що взаємодіють 

між собою; 3) інтегрування компонентів системи, у результаті чого, ціле 

(система) забезпечується такими властивостями і характеристиками, що 

відсутні в окремо узятих її складових, тобто наявність у системи інтегративних 

якостей; 4) наявність усередині системи протиріч, які виступають рушійною 

силою її саморозвитку, що породжує необхідність самоврядування, 

цілеспрямованого впливу однієї підсистеми (керуючої) на іншу (керовану). 

Кравчук О. О. вивчаючи адміністративно-правове регулювання 

комунального управління запропонував визначення механізму цього 

регулювання комунального управління як системи (організованої у певній 

послідовності сукупності) правових засобів (адміністративно-правових норм, 

правовідносин, які виникають у ході здійснення такого управління, актів 

реалізації правових норм), за допомогою яких здійснюється цілеспрямовуючий 

вплив на управлінські відносини, які виникають під час вирішення питань 

місцевого значення, з метою ефективного вирішення цих питань. 

Механізм адміністративно-правового регулювання діяльності органів 

місцевої міліції визначається Когутом Я. М. як комплекс спеціальних заходів, 
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засобів і способів адміністративно-правового регулювання відносин у сфері їх 

діяльності, що має юридичний зміст і націлений на реалізацію повноважень 

суб’єктів, згідно з їхнім правовим статусом. 

Уперше механізм адміністративно-правового регулювання міграційного 

процесу досліджений Бандуркою О. О. як динамічна категорія на засадах 

виокремлення наступних стадій адміністративно-правового регулювання: 

формування і дії юридичних норм, виникнення прав та обов’язків, реалізація 

прав та обов’язків. Процес дії механізму правового регулювання поділяється, за 

концепцією Бандурки О. О. на певні стадії, етапи: а) формування і дія 

юридичних норм; б) виникнення прав та обов’язків (правовідносин); 

в) реалізація прав та обов’язків. Додатковою, факультативною стадією 

механізму правового регулювання, є стадія застосування права. Трьом стадіям 

механізму правового регулювання відповідають і три основні його елементи: а) 

юридичні норми; б) правовідносини; в) акти реалізації суб’єктивних прав та 

обов’язків.  

Визначаючи межі адміністративно-правового регулювання міграційного 

процесу, Бандурка О. О. зазначає, що завдяки активному впливу 

адміністративного права, міграційний процес набуває впорядкованого, 

врегульованого характеру, який проявляється у адміністративно-правових 

відносинах. При цьому межі адміністративно-правового регулювання 

міграційного процесу обмежені існуючими політичними та економічними 

умовами розвитку суспільства. Разом з тим, право не може повністю охопити 

відносини, які складаються у сфері міграційного процесу тому, що певні його 

сторони врегульовані нормами моралі. Якщо правове регулювання 

міграційного процесу суперечить об’єктивним законам розвитку суспільства, 

воно не може бути ефективним.  

До складових механізму адміністративно-правового регулювання 

діяльності міліції громадської безпеки Головін А. П. пропонує віднести: норми 

адміністративного законодавства, у тому числі відомчих нормативних актів; 

адміністративно-правові відносини управлінського та правоохоронного 

характеру; практичну діяльність апаратів, служб та окремих працівників і 

правозастосовчі акти. Механізм адміністративно-правового регулювання 

приватної нотаріальної діяльності, на думку Федорової К. І. включає в якості 

елементів принципи адміністративно-правового регулювання приватної 

нотаріальної діяльності, мету та завдання, функції, методи, форми та структури 

(суб’єкти) адміністративно-правового регулювання приватної нотаріальної 

діяльності. На дієвість цього механізму також, вважає Головін А. П. істотно 

впливають загальні та галузеві принципи права, правосвідомість і правова 

культура працівників, адміністративно-правові режими. 

Ще одну точку зору щодо елементів механізму адміністративно-

правового регулювання уже у сфері забезпечення ТБ висловлює Засунько С. С., 

який відносить до них: норми права, правові відносини, акти реалізації прав і 

обов’язків. Регулятором суспільних відносин, що складаються у сфері 

забезпечення ТБ, виступає право. Предметом правового регулювання є 
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найважливіші для держави, об’єднань людей і конкретних осіб суспільні 

відносини, що об’єктивно потребують юридичного регулювання і піддаються 

йому. До вищезгаданих відносин автор відносить і правовідносини, які 

виникають при забезпеченні техногенної безпеки, адміністративно-правове 

регулювання яких здійснюється за допомогою дозволу, зобов’язання, заборони. 

Цей же науковець до елементів механізму правового регулювання у сфері 

пасажирських перевезень відносить норми права, правові відносини, акти 

реалізації прав та обов’язків. Підкреслено, що під час пасажирських перевезень 

регулятором суспільних відносин у цій сфері виступають, на думку Чорномаза 

О. Б., адміністративно-правові норми. 

При дослідженні елементів механізму адміністративно-правового 

регулювання корпоративних прав держави на підставі розгляду змісту поняття 

адміністративно-правової норми Іващенко О. М. визначає найбільш характерні 

властивості адміністративно-правових норм, які регулюють відносини у сфері 

корпоративних прав держави. За результатами аналізу видів адміністративно-

правових норм Іващенко О. М. приходить до висновку, що адміністративні 

норми, які є регулятором (правовою основою) відносин у сфері корпоративних 

прав держави, містять, як правило, зобов’язальні, заборонні та уповноважуючі 

приписи. Питома вага рекомендаційних та стимулюючих норм дуже мала. 

Норми, якими врегульовано адміністративно-правові відносини в сфері 

корпоративних прав держави, Іващенко О. М. традиційно поділяє на дві групи – 

матеріальні і процесуальні. Підставою для такого поділу є зміст цих норм та 

регульовані ними суспільні відносини у сфері корпоративних прав держави. 

Навпаки, норми, якими врегульовується діяльність НПО, носять в основному 

рекомендаційний та стимулюючий вплав, що підтверджує їх незалежний від 

державних органів правовий статус. 

Підводячи підсумки цього питання зазначимо, що нами було з’ясовано 

структуру механізму адміністративно-правового регулювання діяльності НПО, 

що складається з таких елементів як об’єкт впливу; система суб’єктів, що 

здійснюють таке регулювання; спосіб регулювання; методи адміністративно-

правового регулювання; 
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2. РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НЕУРЯДОВИХ 

ПРАВОЗАХИСНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

На сучасному етапі розвитку вітчизняного законодавства єдиного 

нормативно-правового акту, що регламентує діяльність НПО не існує, усі 

норми, що регулюють діяльність інститутів громадянського суспільства, що 

утворюють НПО, розміщені у спеціальних законах. Правовою основою для 

підготовки єдиного нормативно-правового акту – Закону України «Про НО» та 

його частини «Про НПО» з метою реалізації стратегії інтеграції України до 

Європейського Союзу можна вважати: Послання Президента України 

«Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та 

соціального розвитку України на 2002-2011 роки»; Указ Президента України 

«Про затвердження Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу»; 

Рекомендація Ради Європи CM/Rec (2007) 14 щодо правового статусу 

неурядових організацій в Європі; Фундаментальні принципи щодо статусу 

неурядових організацій в Європі. 

Із чинних вітчизняних нормативно-правових актів до системи правового 

регулювання діяльності НПО можна віднести значну кількість не 

систематизованих нормативно-правових актів. Першим  з них є  Конституція 

України від червня 1996 року, яка в статті 36 гарантує право громадян на 

об’єднання: «Громадяни України мають право на свободу об’єднання у 

політичні партії та громадські організації для здійснення та захисту своїх прав і 

свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та 

інших інтересів, за винятком обмежень, встановлених законом в інтересах 

національної безпеки та громадського порядку, охорони здоров’я населення або 

захисту прав і свобод інших людей.» Інші статті Конституції гарантують право 

на свободу думки і слова, вільне вираження своїх поглядів і переконань, право 

вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію в будь-

якій формі (стаття 34), право збиратись мирно і проводити збори, мітинги, 

походи і демонстрації (стаття 39), свободу творчості та захист інтелектуальної 

власності (стаття 54).  

Значним кодифікованим актом, врегульовує діяльність громадських 

об’єднань, згідно нового закону 2012 року «Про громадські об’єднання» є 

Цивільний кодекс. Відповідно до теорії цивільного права та світового досвіду 

нормативного регулювання діяльності третього сектора основним критерієм 

поділу НПО на установи й товариства є організаційна ознака. На сьогодні 

основним критерієм поділу на товариства та установи є можливість участі 

засновника(ів) в управлінні юридичною особою. Цивільний кодекс визначає, 

що товариство – це «організація, створена шляхом об’єднання осіб (учасників), 

які мають право участі у цьому товаристві . Товариство може бути засновано 

однією особою, якщо інше не встановлено законом» (ч. 2 ст. 83). У свою чергу 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/n0001100-02
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/n0001100-02
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/615/98
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«непідприємницькими товариствами є товариства, які не мають на меті 

одержання прибутку для його наступного розподілу між учасниками (ч. 1 ст. 

85). Зокрема, частина третя статті 83 ЦК закріплює, що «установою є 

організація, створена однією або кількома особами (засновниками), які не 

беруть участі в управлінні нею, шляхом об'єднання (виділення) їхнього майна 

для досягнення мети, визначеної засновниками, за рахунок цього майна».  

Основним нормативно-правовим актом, що регулює діяльність та 

визначає статус НПО є Закон України 2012 року «Про громадські об’єднання». 

Нормативно-правове регулювання діяльності НПО окремих видів визначається 

наступною групою нормативно-правових актів. Діяльність молодіжних 

громадських організацій, які також в окремих випадках можуть буде 

використані молодими юристами для формалізації свого об’єднання, додатково 

врегульовується спеціальним Законом України від 01 грудня 1998 року (з 

наступними змінами та доповненнями) «Про молодіжні та дитячі громадські 

організації», який визначає специфічність молодіжних громадських організацій 

та форми державної підтримки їхньої діяльності. В Законі України «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність», прийнятим Верховною Радою України 

05 липня 2012 року та в Законі України від 2 вересня 1993 року «Про нотаріат» 

передбачається можливість адвокатів та нотаріусів об’єднуватися у регіональні, 

загальнодержавні та міжнародні спілки та асоціації, які представляють їх 

інтереси у державних та інших органах, захищають їх соціальні та професійні 

права.  

У Законі України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 

закріплюються права Національної асоціації адвокатів України, серед яких: 

представництво адвокатури України у відносинах з органами державної влади, 

органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами, 

підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, 

громадськими об’єднаннями та міжнародними організаціями, делегування 

представників до органів державної влади; захист професійних прав адвокатів 

та забезпечення гарантій адвокатської діяльності; забезпечення високого 

професійного рівня адвокатів України тощо. Подібні повноваження закріплені 

за всеукраїнськими та територіальними об’єднаннями нотаріусів в Законі 

України «Про нотаріат», а саме можливість делегування своїх представників до 

складу кваліфікаційних комісії нотаріату. Проте, найчастіше конкретні НПО 

згадуються у підзаконних актах організаційного змісту, які приймались з метою 

забезпечення державної підтримки певних заходів, які організовувались 

різноманітними об’єднаннями юристів, наприклад: Розпорядження Президента 

України від 27 травня 1992 року № 96 «Про Перший Світовий Конгрес 

українських юристів», Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 

лютого 2009 р. № 211-р «Про затвердження плану заходів з підготовки та 

проведення XXIII Конгресу Всесвітньої асоціації юристів», Наказ Міністерства 

юстиції України від 14.09.2009 № 791/7 «Про участь у Всеукраїнському 

щорічному конкурсі «Юрист року», що організовує Союз юристів України». 
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Для поступового створення правової підстави прийняття Закону України 

«Про НО» та його частини Закону України «Про неурядові правозахисні 

організації» вважаємо за необхідне здійснити перші кроки в цьому напрямі 

шляхом закріплення цього поняття в Законах України «Про об’єднання 

громадян» та  «Про громадські об’єднання». 

Відсутність єдиного акумулюючого нормативно-правового акту, що 

об’єднував би усі правові норми, які регулюють діяльність інститутів 

громадянського суспільства, що складають НПО, створює несистематизовану 

правову базу розвитку НПО, що породжує неоднозначне тлумачення їх 

правового статусу. Тому, на наш погляд необхідно прийняти єдиний 

кодифікований акт, який би мав назву Закон України «Про НО», до якого 

включити норми таких законів як: «Про громадські об’єднання», «Про 

молодіжні та дитячі громадські організації», «Про професійні спілки, їх права 

та гарантії діяльності», «Про організації роботодавців», «Про професійних 

творчих працівників та творчі спілки», «Про асоціації органів місцевого 

самоврядування» тощо. Частину Закону України «Про НО» необхідно 

присвятити НПО, в якій відобразити: 1) основні поняття: неурядові організації; 

неурядові правозахисні організації; об’єднання громадян; громадські 

організації; неполітичні організації; некомерційні організації адміністративно-

правового регулювання їх діяльності НПО; 2) основні відносини між 

зазначеними видами організацій; 3) правова основа діяльності НПО; 4) 

принципи діяльності НПО; 5) цілі та завдання діяльності НПО; 6) види та 

особливості правового статусу видів НПО; 7) майнова основа діяльності НПО; 

8) порядок утворення НПО; 9) права та обов’язки НПО; 10) порядок легалізації 

НПО; 11) взаємовідносини з державними органами; 12) принципи 

взаємовідносин між НПО та державними органами; 13) контроль та нагляд за 

діяльністю НПО; 14) гарантії незалежності та безпеки діяльності НПО; 15) 

ліквідація НПО; 16) відповідальність НПО.  

Підводячи підсумки цього питання зазначимо, що нами було з’ясовано 

правові норми, що визначають повноваження державних органів та правовий 

статус НПО; акти тлумачення норм; індивідуальні акти, адміністративно-

правові відносини, в яких беруть участь НПО; принципи адміністративно-

правового регулювання; мета, завдання та методи регулювання; 

адміністративно-правові засоби. З’ясовано, що основною метою 

адміністративно-правового регулювання діяльності неурядових правозахисних 

організацій є забезпечення законності та ефективності функціонування 

неурядових правозахисних організацій, їх стабільного прогресивного розвитку 

шляхом створення надійного нормативного підґрунтя та вдосконалення 

практики його застосування. 

ВИСНОВКИ 

Механізм адміністративно-правового регулювання діяльності НПО 

складається з таких елементів як об’єкт впливу; система суб’єктів, що 

здійснюють таке регулювання; спосіб регулювання; методи адміністративно-

правового регулювання; правові норми, що визначають повноваження 
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державних органів та правовий статус НПО; акти тлумачення норм; 

індивідуальні акти, адміністративно-правові відносини, в яких беруть участь 

НПО; принципи адміністративно-правового регулювання; мета, завдання та 

методи регулювання; адміністративно-правові засоби. 

Ознаки адміністративно-правового регулювання діяльності неурядових 

правозахисних організацій: 1) за змістом це є вплив держави, що проявляється 

шляхом реалізації владних повноважень органами державної влади і місцевого 

самоврядування; 2) метою регулювання є реалізація конституційно закріплених 

положень щодо прав громадян на свободу об'єднання у громадські організації 

для захисту своїх прав і забезпечення ефективності та законності діяльності 

неурядових правозахисних організацій; 3) об’єктом регулювання виступає 

діяльність неурядових правозахисних організацій; 4) суб’єктами, що 

здійснюють владний вплив на діяльність неурядових правозахисних організацій 

є органи державної влади і місцевого самоврядування; 5) регулювання 

здійснюється за такими напрямами як створення, реєстрація, функціонування і 

припинення діяльності неурядових правозахисних організацій, державний 

контроль та нагляд в межах визначених законодавством. 

Адміністративно-правове регулювання діяльності НПО це  здійснюваний 

органами державної влади і місцевого самоврядування владний вплив на 

суспільні відносини, учасником яких є НПО, з метою закріплення їх правового 

статусу, впорядкування процесів утворення, реєстрації, реорганізації, ліквідації, 

діяльності та притягнення до відповідальності цих організацій. 

 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ 

 

 

В ході лекції з навчальної дисципліни «Неурядові правозахисні 

організації» розглянуто лише частину з того значного кола питань, що 

необхідно буде опанувати майбутнім юристам при вивченні курсу. 

Саме тому при підготовці до семінарських та практичних занять з теми 

рекомендується звернутись не лише до базових підручників, а ще й до інших 

джерел, які можна знайти у бібліотеці університету або у книжковому фонді 

навчально-методичного кабінету кафедри загальноправових дисциплін. 

В процесі вивчення теми лекції пропонується для кращого засвоєння 

навчального матеріалу ознайомитись з підручниками та посібниками з числа 

зазначених у списку літератури. При використанні джерел іноземних авторів 

необхідно опанувати навчальний матеріал, корегуючи його з урахуванням 

положень законодавства України. 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 

Комплексне вивчення діяльності неурядових правозахисних організацій, 

як одного з інститутів системи забезпечення прав людини, сприяє більш 

чіткому уявленню про форми взаємовідносин держави і суспільства, сутності 

демократичного ладу в цілому, де людина, її права і свободи повинні не тільки 

декларуватися, але і бути реальною цінністю.      

              
ВСТУП 

 

 

Світові глобалізаційні процеси створюють умови для активного 

формування міжнародних партнерських відносин між державами. З моменту 

набуття незалежності Україна декілька разів змінювала напрям розвитку 

міжнародних зв’язків, і в результаті сформувалася багатовекторна зовнішня 

політика. Після революції «Гідності» основними стратегічними партнерами 

визначено Європейський Союз та Сполучені Штати Америки. Наміри України 

набути членство в Європейському Союзі неодноразово підтверджувалися в її 

офіційних документах та заявах.    

          В темі необхідно дослідити і з’ясувати основні елементи  неурядових 

правозахисних організацій в Україні та відокремити їх від інших інститутів 

громадянського суспільства. Розглянути різні особливості та характеристики 

громадських організацій, які є частиною громадянського суспільства. Метою 

вивчення теми є набуття та поглиблення знань щодо правових основ, сутності 

та особливостей діяльності неурядових правозахисних організацій.  

Слухач повинен знати визначення, основні елементи неурядових 

правозахисних організацій; знати відмінність між неурядовими організаціями 

та недержавними організаціями; класифікацію громадських організацій; 

критерії групування неурядових правозахисних організацій; напрям діяльності 

неурядових правозахисних організацій; правовий статус неурядових 

правозахисних організацій.  
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1. СИСТЕМА СУБ’ЄКТІВ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ АДМІНІСТРАТИВНО-

ПРАВОВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НЕУРЯДОВИХ 

ПРАВОЗАХИСНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

Одним з елементів механізму адміністративно-правового регулювання 

діяльності НПО є система суб’єктів, що здійснюють таке регулювання. За часів 

незалежності України система державних органів, особливо виконавчої влади, 

зазнавала значних змін то в напрямку збільшення державного апарату, то 

оптимізації кількості державних органів, що відбувається і на сучасному етапі 

історичного розвитку, що почався із Указу Президента України від 9 грудня 

2010 року «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади». 

Починаючи з цього часу було прийнято протягом 2011-2012 років значну 

кількість нормативно-правових актів, що по-новому визначають правовий 

статус та повноваження органів державної влади. У сукупності ці нормативні 

акти та Закон України «Про громадські об’єднання» створюють нову 

нормативно-правову базу, що визначає повноваження державних органів з 

регулювання діяльності НПО. 

Для з’ясування змісту терміну «система» наведемо його визначення, що 

міститься у тлумачному словнику як: 1) порядок, зумовлений правильним, 

планомірним розташуванням та взаємним зв'язком частин чого-небудь; 

2) сукупність яких-небудь елементів, одиниць, частин, об'єднуваних за 

спільною ознакою, призначенням; 3) будова, структура, що становить єдність 

закономірно розташованих та функціонуючих частин; 4) сукупність 

господарчих одиниць, установ, об'єднаних організаційно. 

Для з’ясування поняття та конкретних видів державних органів, що 

регулюють діяльність НПО, необхідно розмежовувати поняття «суб'єкти 

адміністративного права» і «суб'єкти адміністративних правовідносин». 

В. К. Колпаков зазначає, що суб'єкт адміністративних правовідносин – це 

фактичний учасник правових зв'язків у сфері управління, тобто він обов'язково 

в них бере участь. Суб'єктами адміністративного права є й органи державної 

виконавчої влади, а також внутрішні частини їх апарату, і органи громадських 

організацій, діяльність яких регулюється правом, і адміністрація підприємств, 

установ, організацій, і виконавчо-розпорядчі структури органів місцевого 

самоврядування. Суб'єктами адміністративного права треба визнати і 

структурні частини підприємств, установ, організацій, такі, як, наприклад, 

факультет, цех, відділення в лікарні тощо. Суб'єктами адміністративного права 

є громадяни, особи без громадянства, іноземні громадяни. Причому, правове 

становище суб'єктів одного рівня неоднакове. до основних носіїв суб'єктивних 

прав і обов'язків у сфері державного управління взагалі і виконавчої влади 

зокрема треба віднести: 1) Президента України; 2) органи державної виконавчої 

влади; 3) державних службовців, як суб'єктів, у діяльності яких 

об'єктивізуються повноваження державних органів управління; 4) громадян 

України, іноземців, осіб без громадянства; 5) органи місцевого самоврядування; 

6) об'єднання громадян; 7) суб'єктів підприємницької діяльності.  
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Щодо понять контроль та нагляд, в науковому середовищі теж немає 

єдиного розуміння цих інститутів. Одна група вчених-адміністративістів 

вважає, що нагляд є окремим видом (формою) контролю, інша – ототожнює ці 

поняття. Зокрема, на відмінність термінів «контроль» та «нагляд» вказує О. Ф. 

Андрійко, яка вважає, що нагляд слід розглядати як окремий вид (форму) 

контролю, до особливостей якого належить те, що нагляд здійснюється 

державними органами щодо об’єктів, які їм організаційно не підпорядковані, 

тоді як контроль стосується підпорядкованих об’єктів; у процесі нагляду 

застосовуються заходи адміністративного впливу, тоді як за результатами 

контролю можуть застосовуватися і заходи дисциплінарні. В. М. Гаращук 

вбачає відмінність між цими поняттями у тому, що контроль, на відмінну від 

нагляду, є явищем повсякденним та безперервним, передбачає втручання в 

оперативну діяльність підконтрольного об’єкта та притягнення винних до 

юридичної відповідальності. Д. М. Овсянко висловлює думку про те, що нагляд 

є самостійним видом контрольно-наглядової діяльності, якому властиві свої 

особливості.  

Проте, на думку В. Б. Авер’янова, контроль та нагляд мають спільну мету 

– забезпечення законності та дисципліни, можуть здійснюватись в однакових 

формах, як то перевірки, ревізія, інспекція, спостереження, вимоги звітів, 

пояснень тощо. Однак, державний контроль, на відміну від нагляду, є 

повсякденним, безперервним, здійснюється спеціально утвореними для цього 

контролюючими органами. Головне, що відрізняє його від нагляду, – це те, що 

контролюючий орган має право втручання в оперативну діяльність 

підконтрольного об’єкта, а також те, що контролюючі органи мають право 

самостійно притягувати винних осіб до юридичної відповідальності. 

Застосовуючи загальнотеоретичні положення про контроль та нагляд, Віхляєв 

М. Ю. визначив «контроль за діяльністю професійних правничих громадських 

організацій в Україні» як самостійну чи зовнішньо ініційовану діяльність 

уповноважених на те суб’єктів, спрямовану на встановлення фактичних даних 

щодо професійних правничих громадських організацій з метою отримання 

об’єктивної та достовірної інформації про них, застосування заходів щодо 

попередження правопорушень, надання ним державної підтримки, 

встановлення причин і умов, що сприяють порушенню вимог правових норм, 

вжиття заходів щодо притягнення до юридичної відповідальності винних осіб 

тощо. Оскільки, професійні правничі громадські організації є частиною НПО 

вважаємо за можливе використовувати таке визначення і при визначенні змісту 

поняття контроль за діяльністю НПО. Тобто контроль за діяльність НПО це 

діяльність уповноважених на те суб’єктів, спрямована на встановлення 

фактичних даних щодо НПО з метою отримання об’єктивної та достовірної 

інформації про них, застосування заходів щодо попередження правопорушень, 

надання ним державної підтримки, встановлення причин і умов, що сприяють 

порушенню вимог правових норм, вжиття заходів щодо притягнення до 

юридичної відповідальності винних осіб. 
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Виявити напрями регулюючого впливу діяльності НПО, а відповідно і 

уповноважених на його здійснення органів, допоможе короткий аналіз видів 

контролю. Так, В. Б. Авер’янов залежно від сфери реалізації контролю 

розподіляє його на статистичний, банківський, фінансовий, податковий (як 

різновид фінансового), за виконанням управлінських рішень тощо. За часом 

здійснення (стадією здійснення) О. Ф. Андійко, В. М. Гаращук, Т. О. 

Коломоєць та П. С. Лютіков розподіляють контроль на попередній, поточний 

(оперативний), наступний. Попередній контроль здійснюється до початку 

виконання певних дій, має на меті як виявлення існування необхідних умов, так 

і обґрунтованість підстав для прийняття рішень (наприклад, взяття на облік 

НПО Держкомстатом та ДПА). Поточний (оперативний) контроль здійснюється 

у процесі виконання дій, його завданням є перевірка дотримання умов на 

конкретній стадії виконання. Наступний контроль має місце після виконання 

дій, його метою є з’ясування відповідності отриманого результату 

поставленому завданню, оцінка досягнутого та розробка стратегії на майбутнє. 

Наприклад, перевірка звітності НПО ДПІ чи Державним пенсійним фондом. 

У працях С. В. Ківалова, В. К. Колпакова, О. В. Кузьменко за обсягом 

контрольних повноважень контролюючого суб’єкта контроль розподіляють на 

загальний та спеціальний. Загальний контроль здійснюється контролюючим 

суб’єктом, для якого функція контролю не є основною, спеціальний контроль 

здійснюється контролюючим суб’єктом, для якого контроль є головним його 

завданням. У сфері діяльності НПО представниками загального контролю, на 

наш погляд  є ВРУ, Президент, Кабінет Міністрів України, Міністерство 

юстиції України, а спеціальний контроль здійснюють податкова служба,  

служба статистики, правоохоронні органи тощо. 

Наведені наукові точки зору щодо визначення адміністративного 

управління, регулювання та контролю вказують на те, що вони здійснюються 

органами державної влади відповідно до їх законодавчо визначених 

повноважень і з метою створення оптимальних умов для ефективного 

функціонування НПО. Таким чином уточнити систему суб’єктів, що 

здійснюють адміністративно-правове регулювання діяльності НПО допоможе 

тільки розгляд їх повноважень, визначених у нормативно-правових актах. 

При аналізі нормативно-правових актів було з’ясовано, що НПО в процесі 

свого створення, реєстрації та діяльності взаємодіють із значною кількістю 

органів державної влади в рамках державного регулюючого впливу. 

Різноманітність процедур та операцій, які переживають НПО, вказують на 

розмаїття державних органів, що чинять вплив на їх діяльність. 

Виходячи із чинного Закону України «Про громадські об’єднання» 

основними органами, що здійснюють адміністративно-правове регулювання 

діяльності НПО є Верховна Рада України, Президент України, Кабінет 

Міністрів України, Міністерство юстиції України. Державними органами, що 

здійснюють вузько визначений вплив за напрямами своєї діяльності на НПО є 

такі як: Державна реєстраційна служба України, Державна податкова служба 

України, Державна служба України з питань захисту персональних даних [211], 
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Державна служба фінансового моніторингу України, Міністерство соціальної 

політики України, Пенсійний фонд України, Державна служба статистики 

України [233], Державна інспекція України з питань праці.  

Іншими державними органами, з якими НПО взаємодіють, та які 

виконують координаційний вплив на діяльність  НПО  є Державна інспекція 

України з питань захисту прав споживачів, Державна пенітенціарна служба 

України, Державна служба з питань інвалідів та ветеранів Україн, 

Національний банк України, Державна служба молоді та спорту України  тощо. 

Загальний контроль та регулювання діяльності НПО здійснює ВРУ та її 

комітети. Система нормативно-правових актів, що приймаються ВРУ, 

створюють підґрунтя для функціонування НПО, а також визначаються 

повноваження інших владних суб’єктів, уповноважених регулювати діяльність 

неурядових організацій. Верховна Рада України періодично заслуховує звіти 

про стан роботи інститутів громадянського суспільства, серед яких і НПО, а 

також здійснює контроль через створені нею такі організаційні структури як 

Рахункова палата України, що є постійно діючим органом контролю, який 

утворюється Верховною Радою України, підпорядкований і підзвітний їй, 

здійснює свою діяльність самостійно, незалежно від будь-яких інших органів 

держави. Рахункова палата організовує і здійснює контроль за своєчасним 

виконанням видаткової частини Державного бюджету України, витрачанням 

бюджетних коштів, у тому числі і в частині оплати надання безоплатно 

правової допомоги НПО громадянам, якщо НПО виконують державне 

замовлення на проведення такої діяльності. 

Комітети Верховної Ради України проводять регулятивну діяльність НПО 

як суб’єкта відносин, що виникають у сфері, що підпадає під їх вплив. Так, на 

наш погляд, регулювання діяльності НПО за різними напрямами та 

організаційно-правовими аспектами їх діяльності здійснюють такі комітети ВР 

України як: з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації 

наслідків Чорнобильської катастрофи; з питань економічної політики; з питань 

європейської інтеграції; Комітет у закордонних справах; з питань культури і 

духовності; з питань науки і освіти; з питань національної безпеки і оборони; з 

питань охорони здоров'я; з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної 

політики та ядерної безпеки; у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів; 

Комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних 

відносин; з питань правової політики; з питань правосуддя; з питань 

промислової і регуляторної політики та підприємництва; Комітет з питань 

свободи слова та інформації; з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та 

туризму; з питань соціальної політики та праці; з питань транспорту і зв'язку; з 

питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики; з 

питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. Проте особливу 

роль у регулювання правозахисної діяльності НПО відіграють, на наш погляд, 

такі комітети ВРУ, як: 1) комітет Верховної Ради України з питань прав 

людини, національних меншин і міжнаціональних відносин, який регулює та 

контролює 1.1) додержання прав і свобод людини і громадянина, 1.2) діяльність 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/396/2011
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/396/2011
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Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, 1.3) етнонаціональну 

політику, міжнаціональних відносин та прав корінних народів і національних 

меншин в Україні, 1.4) законодавче забезпечення рівних прав та можливостей 

жінок і чоловіків, 1.5) співробітництво з Радою Європи (РЄ), Організацією з 

безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) у сфері додержання (захисту) прав 

людини, національних меншин і міжнаціональних відносин; 2) Комітет 

Верховної Ради України у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів:, 

предметом роботи якого є державна політика у сфері 2.1) пенсійного 

забезпечення та пенсійної реформи; 2.2) правовий статус і соціальний захист 

ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань, ветеранів праці, інших 

громадян похилого віку та регулювання діяльності їх громадських об'єднань; 

2.3) соціального захисту і реабілітації інвалідів та діяльності підприємств і 

громадських об'єднань інвалідів; законодавчого регулювання  надання 

соціальних послуг пенсіонерам, ветеранам та інвалідам; 3) комітет Верховної 

Ради України з питань правової політики, що займається 3.1) питаннями 

організації та діяльності органів юстиції та нотаріату; 3.2) надання правової 

допомоги громадянам; 4) комітет Верховної Ради України з питань свободи 

слова та інформації, який врегульовує питання державної політики у сфері 

4.1) інформації; 4.2) свободи слова; 4.3) права громадян на інформацію тощо.  

Парламентський контроль  за додержанням конституційних прав і  свобод 

людини і громадянина та захист прав  кожного  на  території України  і  в  

межах  її  юрисдикції , в тому числі і в процесі діяльності НПО, на постійній 

основі здійснює Уповноважений  Верховної  Ради  України  з  прав  людини,  

який є посадовою особою,  статус  якої  визначається Конституцією України,  

Законом України «Про державну службу».  Уповноважений здійснює  свою  

діяльність  незалежно від інших державних органів та  посадових осіб. 

Діяльність  Уповноваженого доповнює  існуючі  засоби  захисту  

конституційних  прав  і свобод людини  і  громадянина, не відміняє їх і не тягне  

перегляду компетенції державних органів, які забезпечують  захист  і 

поновлення порушених прав і свобод. Для забезпечення діяльності 

Уповноваженого утворюється секретаріат,  який є юридичною особою, має свій 

рахунок у банку та печатку встановленого зразка. При Уповноваженому з 

метою надання консультаційної підтримки, проведення  наукових досліджень,  

а також вивчення пропозицій щодо поліпшення стану захисту прав і свобод 

людини і  громадянина  може створюватися  консультативна рада яка може 

діяти і на громадських засадах із осіб,  що мають досвід роботи в галузі захисту 

прав  і свобод людини і громадянина. І на наш погляд, до складу цієї 

консультативної ради повинні включатись, представники постійно діючих 

всеукраїнських НПО при розгляді питань правового захисту 

загальнодержавного масштабу. Проте, якщо розглядаються питання захисту 

інтересів жителів конкретного регіону, то вважаємо за необхідне  включати до 

консультативної ради Омбудсмена представників і регіональних НПО. Таким 

чином, у процесі своєї діяльності Уповноважений  Верховної  Ради  України  з  

прав  людини та його апарат тісно взаємодіють із НПО з метою захисту 
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конституційних прав і свобод громадян. Проте водночас Омбудсмен здійснює 

регулювання та контроль за правозахисною діяльністю НПО, і не здійснює 

пряме регулювання діяльності НПО в частині захисту ними прав юридичних 

осіб. 

Відповідно до ст. 106 Конституції України Президент України, також  

опосередковано регулює діяльність НПО як суб’єкта правозахисної системи  

України, яка на наш погляд, складається як з державних та недержавних, 

професійних та не професійних об’єднань, організацій та установ, а також 

адвокатуру та нотаріат, що здійснюють правозахисну діяльність в Україні. 

Президент України відповідно до Конституції України реалізує свої контрольні 

повноваження за усіма суб’єктами щодо дотримання ними прав та свобод 

громадян, здійснюючи цю контрольну діяльність за допомогою Адміністрації 

Президента України, яка є постійно діючим допоміжним органом. Основними 

завданнями Адміністрації  законодавством визначено  організаційне, правове,  

консультативне,  інформаційне,  експертно-аналітичне  та інше  забезпечення  

здійснення  Президентом України визначених Конституцією України 

повноважень. Ця установа, виконуючи свої повноваження аналізує соціальні та  

гуманітарних та процеси, що відбуваються в Україні, невід’ємною частиною 

яких на сучасному етапі розвитку громадянського суспільства є діяльність 

НПО. За результатами такого аналізу Адміністрація готує для подання на 

розгляд Президентові України пропозиції з питань формування та реалізації 

внутрішньої політики держави, спрямовувати на забезпечення додержання 

Конституції України, прав і свобод людини і громадянина, державного 

суверенітету, територіальної цілісності України, у тому числі і діяльності НПО 

як невід’ємної частини громадянського суспільства. 

Відповідно до ст. 116 Конституції України Кабінет Міністрів України  

забезпечує здійснення внутрішньої політики держави, проведення фінансової, 

податкової політики, політики у сфері праці та зайнятості населення, розробляє 

програми економічного, соціального, культурного розвитку України. 

Проводячи таку діяльність КМУ опосередковано впливає і на правозахисну 

діяльність НПО, оскільки регулює своїми постановами такі процеси як 

оподаткування, охорону праці, соціальний захист, надання юридичних послуг 

тощо. Крім зазначеного КМУ керує діяльністю Міністерства юстиції України, 

яке є головним профільним міністерством у сфері державного регулювання 

порядку створення та діяльності громадських організацій України, у тому числі 

і НПО.  

Важливу роль  за дотриманням законодавства НПО відіграють суди, 

юрисдикція яких відповідно до ч. 2 ст. 124 Конституції України поширюється 

на всі правовідносини, які виникають у державі. Відповідно до Закону України 

«Про громадські об’єднання», громадське об'єднання може бути заборонено 

судом за позовом уповноваженого органу з питань реєстрації в разі виявлення 

ознак порушення громадським об'єднанням вимог статей 36, 37 Конституції 

України, статті 4 цього Закону. В такому випадку заборона громадського 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran1772#n1772
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran1777#n1777
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran1777#n1777
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4572-17/print1329875570254855#n37
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об'єднання має наслідком припинення його діяльності у порядку,  та 

виключення з Реєстру громадських об'єднань. 

Перспективне законодавство передбачає можливість застосування до 

НПО розширеного переліку видів покарань, за умови прийняття наступного 

законопроекту. Відповідно до ст. 23  Проекту Адміністративно-процедурного 

кодексу України «Види адміністративних стягнень» до громадських 

організацій, у тому числі і до НПО у разі вчинення ними правопорушення, як 

суб’єктами адміністративної відповідальності за цим проектом, передбачаються 

такі як 1) тимчасова заборона (зупинення) окремих видів діяльності об’єднання 

громадян; 2) тимчасова заборона всієї діяльності об’єднання громадян; 

3) примусовий розпуск (ліквідація) об’єднання громадян, які теж пропонується 

застосовувати судам щодо НПО. 

Фактично контроль за дотриманням адміністративного законодавства 

НПО здійснюють судами загальної юрисдикції, що розглядають справи про 

вчинення адміністративних правопорушень представниками НПО та 

адміністративні суди, наприклад відповідно до ст. 12 Закону України «Про 

громадські об’єднання», де зазначено, що рішення, дії чи бездіяльність 

уповноваженого органу з питань реєстрації, прийняті (вчинені) на підставі цієї 

статті, можуть бути оскаржені до суду в порядку, передбаченому Кодексом 

адміністративного судочинства України «Про громадські об’єднання». Також 

адміністративні суди розглядають справи щодо контролюючих органів 

державної влади, які порушили законодавство при перевірці чи перевищили 

межі своїх повноважень, внаслідок чого порушують законні права та інтереси 

НПО. Разом із тим, зауважує Колпаков В. К., контроль є хоч і важливою, але 

все ж не основною функцією суду. Тому можна зробити висновок, що 

головними суб’єктами, що здійснюють адміністративно-правове регулювання 

діяльності НПО є органи виконавчої влади. 

Загальне регулювання діяльності та контроль виконання уставних 

зобов’язань НПО проводять місцеві державні адміністрації. Відповідно до 

ст. 16 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» вони здійснюють 

на території, що їм підпорядковується державний контроль за станом 

фінансової дисципліни, обліку та звітності, за додержанням законодавства з 

питань освіти, науки, культури, мови, фізичної культури та спорту, охороною 

праці та своєчасною і не нижче визначеного державою мінімального розміру 

оплати праці. Визначаючи ці нормативи місцеві державні адміністрації 

формують межі діяльності НПО, а також здійснюють державний контроль у 

сферах суспільних відносин, в яких суб’єктами є НПО України, яким 

адміністрації допомагають у виконання їх статутних завдань.  

Найважливішу роль в процесі створення, реєстрації та регулювання 

діяльності НПО відіграє Міністерство юстиції України. Це підтверджується 

змістом п. 2 Порядку підготовки та оформлення рішень щодо легалізації 

об'єднань громадян та інших громадських формувань, в якому зазначено, що 

відповідно до цього документу здійснюється процедура підготовки та 

оформлення рішень,  які  приймаються  за  результатами розгляду Державною 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2747-15
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2747-15
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реєстраційною  службою  України  та структурними  підрозділами 

територіальних органів Мін'юсту України,  що  забезпечують реалізацію 

повноважень Укрдержреєстру, документів щодо легалізації (реєстрації)  

громадських  формувань,  щодо  реєстрації  символіки громадських  

організацій,  їх  спілок  та  об'єднань,  громадських організацій,  політичних 

партій,  благодійних організацій, а також рішень  щодо  реєстрації (погодження 

або взяття до відома) змін до статутних документів, щодо взяття до відома 

інформації про зміни у складі  керівних  органів  громадських  формувань,  

щодо державної реєстрації змін  до  положень,  регламентів,  списків  

третейських суддів  постійно діючих третейських судів,  щодо видачі дублікатів 

свідоцтва та/або статуту (положення) громадських  формувань,  щодо 

скасування запису про легалізацію  (реєстрацію)  громадських формувань. 

Тобто два державні органи: Державна реєстраційна служба України  та 

Мін'юсту України здійснюють легалізацію НПО. 

Відповідно до п. 4 Порядку підготовки та оформлення рішень щодо 

легалізації об'єднань громадян та інших громадських формувань нормативно-

правового акту легалізація НПО  полягає  у проведенні правової експертизи  

установчих  документів  на  їх відповідність Конституції та іншим актам 

законодавства України,  а у випадках, передбачених законодавством, також 

статуту (положенню) громадського  формування,  прийнятті рішення про 

легалізацію (реєстрацію)  громадського  формування,  занесенні  відомостей  до 

відповідного реєстру та присвоєнні реєстраційного  номера,  видачі свідоцтва  

(крім  громадських  формувань,  яким  законодавством не передбачено видачу 

свідоцтва) або довідки.  

Відповідно до ст. 23  Проекту Адміністративно-процедурного кодексу 

України «Види адміністративних стягнень» до громадських організацій, у тому 

числі і до НПО у разі вчинення ними правопорушення, як суб’єктами 

адміністративної відповідальності за цим проектом, передбачаються такі як 

1) тимчасова заборона (зупинення) окремих видів діяльності об’єднання 

громадян; 2) тимчасова заборона всієї діяльності об’єднання громадян; 

3) примусовий розпуск (ліквідація) об’єднання громадян, які теж пропонується 

застосовувати судам щодо НПО. 

Фактично контроль за дотриманням адміністративного законодавства 

НПО здійснюють судами загальної юрисдикції, що розглядають справи про 

вчинення адміністративних правопорушень представниками НПО та 

адміністративні суди. Останні розглядають справи щодо контролюючих органів 

державної влади, які порушили законодавство при перевірці чи перевищили 

межі своїх повноважень, внаслідок чого порушують законні права та інтереси 

НПО. Разом із тим, зауважує Колпаков В. К., контроль є хоч і важливою, але 

все ж не основною функцією суду. Тому можна зробити висновок, що 

головними суб’єктами, що здійснюють адміністративно-правове регулювання 

діяльності НПО є органи виконавчої влади. 

Загальне регулювання діяльності та контроль виконання уставних 

зобов’язань НПО проводять місцеві державні адміністрації. Відповідно до ст. 
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16 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» вони здійснюють на 

території, що їм підпорядковується державний контроль за станом фінансової 

дисципліни, обліку та звітності, за додержанням законодавства з питань освіти, 

науки, культури, мови, фізичної культури та спорту, охороною праці та 

своєчасною і не нижче визначеного державою мінімального розміру оплати 

праці. Визначаючи ці нормативи місцеві державні адміністрації формують межі 

діяльності НПО, а також здійснюють державний контроль у сферах суспільних 

відносин, в яких суб’єктами є НПО України, яким адміністрації допомагають у 

виконання їх статутних завдань.  

Правову експертизу при легалізації НПО та при реєстрації символіки 

НПО проводять органи зазначені у п. 7 та 8 Порядку підготовки та оформлення 

рішень щодо легалізації об'єднань громадян та інших громадських формувань, а 

саме в Укрдержреєстрі – Департамент легалізації об'єднань громадян,  

державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та інформаційних 

агентств; у територіальних органах Мін'юсту - структурні підрозділи, що 

забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру.  

Укрдержреєстр є  головним  органом  у системі центральних органів  

виконавчої влади з питань реалізації державної політики у сферах державної  

реєстрації  актів  цивільного  стану, державної реєстрації  речових  прав на 

нерухоме майно, державної реєстрації юридичних  осіб  та  фізичних  осіб-

підприємців, реєстрації (легалізації) об'єднань  громадян,  інших  громадських 

формувань, статутів фондів загальнообов'язкового державного соціального 

страхування, якщо їх  реєстрація  передбачена законами,  статуту 

територіальної громади міста  Києва,  друкованих  засобів  масової інформації 

та інформаційних  агентств як суб'єктів інформаційної діяльності, реалізація 

державної політики у сферах державної реєстрації  актів  цивільного стану, 

державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації 

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, реєстрації (легалізації) об'єднань 

громадян, інших громадських формувань, статутів фондів 

загальнообов'язкового державного соціального страхування, якщо їх реєстрація 

передбачена законами, статуту територіальної громади міста Києва, друкованих 

засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів 

інформаційної діяльності. 

Своє подальше відображення повноважень Мін’юсту України отримало в  

Указі Президента України від 11 січня 2012 року № 11/2012, в якому 

зазначається, що головним органом у системі центральних органів виконавчої 

влади з формування та забезпечення реалізації державної правової політики, 

політики з питань банкрутства та використання електронного цифрового 

підпису, з формування та забезпечення реалізації політики у сфері, з питань 

державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з питань 

реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань, 

статутів, друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як 

суб’єктів інформаційної діяльності є Мін’юст України. Проте, на наш погляд, 

потребує деталізація контрольних повноважень Мінюсту, із визначенням 
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можливостей Міністерства юстиції України та його управлінь здійснювати 

контроль за діяльністю об’єднань громадян (громадських організацій) не лише 

за дотриманням положень статуту, але й діючого законодавства.   

У проекті Закону України «Про неурядові правозахисні організації» 

необхідно було у розділі державний контроль за діяльністю НПО визначити 

порядок, форми, методи проведення перевірок діяльності НПО представниками 

Мінюсту, строки їх проведення, чіткий перелік повноважень посадових осіб 

цих органів під час його здійснення перевірок, документи, що складаються за 

результатами здійснення такого контролю, гарантії неупередженості 

представників Мінюсту, що здійснюють перевірку діяльності НПО.  

У ст. 22 Закону України «Про громадські об’єднання» зазначено, що  

державний нагляд та контроль за дотриманням закону громадськими 

об'єднаннями здійснюють органи виконавчої влади, органи місцевого 

самоврядування у порядку, визначеному законом. Жилка І. П. вважає, що 

особливість прокурорського нагляду полягає в тому, що він може 

здійснюватись стосовно інших контролюючих і наглядових органів, а тому за 

обсягом своїх повноважень він обіймає вищу ієрархічну сходинку в системі 

контролюючих та наглядових органів держави . Позицію цього науковця 

підтримує і  В. Г. Клочков, який зазначає, що прокуратуру до певної міри варто 

розглядати як системо утворююче ядро державного контролю (нагляду). 

Прокурорський нагляд можна розглядати як окремий вид державного контролю 

за діяльністю НПО. 

Оскільки від 9 грудня 2010 року було прийнято Указ Президента України 

«Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» було 

оновлена система державних органів та змінені їх повноваження. Переходячи 

до розгляду спеціального державного контролю за діяльністю НПО, варто 

зазначити, що найбільш масивною з усіх його підсистем є фінансова. 

Наприклад, сьогодні в Росії Державною Думою розглядається ініціатива 

Президента РФ щодо посилення контролю за діяльністю некомерційних 

організацій, які мають закордонні джерела фінансування, незважаючи на те, що 

діючий  Закон РФ «Про некомерційні організації» вже зобов’язує громадські 

неурядові організації надавати відповідний фінансовий звіт, адже розміри і 

структуру доходів некомерційної організації, а також відомості про розміри і 

склад майна некомерційної організації, про її витрати, чисельність і склад 

працівників, про оплату їх праці, про використання безоплатного праці 

громадян у діяльності некомерційної організації не можуть бути предметом 

комерційної таємниці. 

Фінансовий контроль за діяльністю НПО в Україні здійснюють органи 

Державної податкової служби України, управління Пенсійного фонду України, 

Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду 

соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних 

захворювань України, Фонду загальнообов’язкового державного соціального 

страхування України на випадок безробіття, а також у випадках отримання 



52 
 

державної фінансової допомоги НПО, – органи Державної контрольно-

ревізійної служби України та органи Державного казначейства України. 

Податковий контроль за діяльністю НПО здійснюють органи Державної 

податкової служби України. Враховуючи, що поняття НПО є поняттям 

комплексним, що об’єднує як неприбуткові так і прибуткові організації, то 

необхідно враховувати ці особливості і при веденні податкового обліку. 

Відносини НПО із іншими суб’єктами щодо розрахунків та обігу коштів 

регулюються Національним банком України, який, відповідно до ст. 7 Закону 

України від 20 травня 1999 року «Про національний банк України», здійснює 

наступні функції: встановлює для банків правила проведення банківських 

операцій, бухгалтерського обліку та звітності, захисту інформації, коштів та 

майна, визначає систему, форми і порядок платежів, здійснює банківське 

регулювання та нагляд, здійснює валютне регулювання та валютний контроль.  

Пенсійний фонд України здійснює контроль за порядком формування 

накопичувального пенсійного фонду та цільовим використанням коштів 

Пенсійного фонду України та особистими пенсійними рахунками працівників 

НПО. Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та 

професійних захворювань України, Фонд соціального страхування з тимчасової 

втрати працездатності України, Фонд загальнообов’язкового державного 

соціального страхування України на випадок безробіття контролюють 

правильність нарахування, своєчасність сплати страхових внесків, 

достовірність наданих страховиками і застрахованими особами відомостей. 

Державний контроль за дотриманням трудового законодавства, нормативно-

правових актів про охорону праці здійснюють Державна інспекція України з 

питань праці, її територіальні державні інспекції, органи державного 

пожежного нагляду, органи та заклади санітарно-епідеміологічної служби 

Міністерства охорони здоров’я України. 

Під час проходженнями НПО процедури створення, у разі їх легалізації 

виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад і проведення 

перевірки щодо відповідності їх установчих документів вимогам діючого 

законодавства органи місцевого самоврядування здійснюють регулювання 

процесу виправлення допущених недоліків та контролюють дотримання НПО 

законодавства. Фактично такий контроль діяльності НПО виконавчі комітети 

сільських, селищних, міських рад здійснюють тільки під час легалізації НПО.  

Підводячи підсумки цього питання з’ясовано, що основними завданнями 

адміністративно-правового регулювання діяльності НПО є виявлення 

фактичного стану справ у діяльності НПО;  надання допомоги НПО у 

поновленні законності і дисципліни; виявлення причин та умов, що сприяли 

порушенням правових норм, застосування заходів попередження та усунення 

порушень законодавства; забезпечення притягнення до юридичної 

відповідальності керівників НПО, винних у порушенні норм права; створення 

сприятливих умов для діяльності НПО в Україні; забезпечення дотримання 

фінансового, трудового та податкового законодавства; забезпечення виконання 

статутних завдань та досягнення статутних цілей НПО.  
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Суб’єктами, що здійснюють адміністративно-правове регулювання 

діяльності НПО є Верховна Рада України, Президент України, Кабінет 

Міністрів України,  Міністерство юстиції України. Державними органами, що 

здійснюють вузько визначений вплив за напрямами своєї діяльності на НПО є: 

Державна реєстраційна служба України, Державна податкова служба України, 

Державна служба України з питань захисту персональних даних, Державна 

служба фінансового моніторингу України, Міністерство соціальної політики 

України, Пенсійний фонд України, Державна служба статистики України, 

Державна інспекція України  з питань праці. Іншими державними органами, з 

якими НПО взаємодіють, є Державна інспекція України з питань захисту прав 

споживачів, Державна пенітенціарна служба України,  Державна служба з 

питань інвалідів  та ветеранів України, Національний банк України, Державна 

служба молоді та спорту України та інші. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/396/2011
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2. ФОРМИ ТА МЕТОДИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НЕУРЯДОВИХ ПРАВОЗАХИСНИХ 

ОРГАНІЗАЦІЙ 

В останні роки існує чітка тенденція до збільшення кількості неурядових 

правозахисних організацій. Така ситуація створює умови для конструктивного 

діалогу між НПО та державними органами. І як зазначено у Фундаментальних 

принципах щодо статусу НО в Європі: «хоча неурядові організації і державні 

органи влади іноді мають неоднозначне ставлення до діалогу, він є в їхніх 

спільних інтересах для створення механізму для діалогу і консультації, 

оскільки вони переслідують загальну ціль знайти розв'язання суспільних 

проблем і задоволення потреб його членів». Таким чином, в нових умовах 

партнерства із НПО, відповідні державні органи набувають додаткових 

обов’язків щодо регулювання процесів створення, діяльності та ліквідації таких 

організації, забезпечення реалізації ними власного правового статусу, 

запобігання створенню таких організацій для протиправної діяльності, 

постійного контролю, координації їх діяльності та, у необхідних випадках, 

притягнення до відповідальності.  

У цьому підрозділі ми з’ясуємо форми та методи адміністративно-

правового регулювання діяльності НПО. Аналіз цих елементів механізму 

адміністративно-правового регулювання були предметом досліджень таких 

науковців як: Бандурка О. О., Галунько В. В., Головін А. П., Засунько С. С., 

Іващенко О. М., Когут Я. М., Коломоєць Т. О., Кравчук О. О., Микитенко Л. А., 

Німко О. Б., Пирожкова Ю. В., Філіпенко А. С., Чомахашвілі О. Ш., 

Чорномаз О. Б. та інших. Частина робіт цих науковців була розглянута у 

попередніх підрозділах, в яких було охарактеризовано такі основні елементи 

механізму адміністративно-правового регулювання діяльності НПО як  об’єкт 

впливу, правові норми, що визначають повноваження державних органів та 

правовий статус НПО; адміністративно-правові відносини, в яких беруть участь 

НПО.  

Важливим фактором для ефективності адміністративно-правового 

регулювання діяльності неурядових правозахисних організацій виступають 

форми здійснення такого регулювання. Етимологія слова «форма» походить від 

латинської «forma» і має багато тлумачень: 1) зовнішній вигляд, зовнішній 

обрис; 2) устрій, структура будь-чого, система організації. У 

загальнонауковому трактуванні «форма» завжди пов’язується з категорією 

«зміст». Зміст виступає сукупністю взаємопов’язаних внутрішніх суттєвих для 

якісної характеристики будь-якого явища його властивостей та ознак, а форма – 

це вираз змісту, спосіб його існування й розвитку. Форма має вплив на зміст, 

сприяючи або, навпаки, заважає його реалізації і розвитку. 

Форма та зміст у кожному конкретному явищі невіддільні один від 

одного. Причому існує форма як цілого, так і форма частини цього цілого. 

Звичайно, слово «форма» має і таке значення, як «зовнішній вигляд чого-

небудь», а тому якщо вона знаходить свій прояв через виконання певних дій, то 

необхідно зробити висновок, що в схематичному вигляді форми діяльності 
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можна уявити як сукупність дій, які мають зовнішній вираз. Іншу думку щодо 

форми діяльності філософська література озвучує як спосіб організації та 

існування процесу, явища.  

Отже, термін «форма» означає вид, будь-який зовнішній вияв певного 

змісту. Якщо функції розкривають основні напрямки діяльності, то форми – це 

шляхи здійснення такого цілеспрямованого впливу, тобто форми показують, як 

практично здійснюється діяльність. Форми діяльності визначаються характером 

відносин у певній сфері життєдіяльності людини. Це означає, що в процесі 

взаємодії відповідні органи (посадові особи) на основі чинного законодавства 

та відповідних підзаконних нормативних актів самостійно встановлюють 

обов’язкові правила поведінки з питань, що віднесені до їх компетенції. 

Загальні положення філософії про форму та зміст отримали розвиток у 

науковій юридичній літературі. Наприклад, форма діяльності – як її практичний 

вираз в конкретних діях органів та інших суб’єктів управління. На думку А. Ю. 

Олійника, формами діяльності ОВС щодо забезпечення прав людини й 

громадянина є правові і неправові конкретні дії, що здійснюються з метою 

створення сприятливих умов для реалізації суб’єктивного права, для 

припинення його порушення і поновлення порушеного права. В теорії 

адміністративного права у найзагальнішому вигляді під формою управлінської 

діяльності розуміється той чи інший спосіб зовнішнього вираження 

(оформлення) змісту цієї діяльності. Деякі фахівці з адміністративного права 

схильні пов’язувати реалізацію форми з діяльністю органів виконавчої влади. 

Оскільки адміністративно-правове регулювання діяльності НПО 

здійснюється у вигляді непрямого управління, то можна, на наш погляд, як 

основу для виявлення видів регулювання діяльності НПО, розглянути види 

управління. Так, у підручнику з адміністративного права за редакцією Ю. 

П. Битяка, розрізняються чотири форми управлінської діяльності: видання 

нормативних актів управління, видання індивідуальних актів управління, 

проведення організаційних заходів, здійснення матеріально-технічних операцій. 

Соляннік К. Є. пропонує звужений перелік  форм управлінської діяльності: 

правові, організаційні та матеріально-технічні форми. Так, форми 

адміністративно-правового регулювання у сфері автомобілебудування 

Пирожкова Ю.В. визначає як зовнішній вияв конкретних дій, які здійснюються 

органами державної влади для реалізації поставлених перед ними регулюючих 

завдань. З нею погоджуються Чомахашвілі О. Ш. і Філіпенко А. С., які 

зазначають також, що сукупність форм і методів, які використовують суб’єкти 

адміністративно-правового регулювання охорони прав на промислові зразки у 

своїй повсякденній діяльності, не є однаковою для всіх суб’єктів. Можливість 

застосування тих чи інших форм і методів залежить від правового положення 

останніх і визначається для кожного суб’єкта окремо його компетенцією. Обсяг 

компетенції, поряд із правами, обов’язками, відповідальністю та іншими 

елементами правового статусу, обумовлює види і характер форм і методів, які 

використовуються для реалізації функцій та досягнення мети та завдань, що 

стоять перед конкретними суб’єктами системи охорони прав на промислові 
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зразки чи системи захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій. 

Форми адміністративно-правового регулювання державного молодіжного 

житлового кредитування, наприклад Німко О. Б. класифікує як: правові та 

організаційні. Цю точку зору підтримують і наступні науковці. Так, до форм 

адміністративно-правового регулювання вважає Пирожкова Ю. В., відносяться 

правові форми: прийняття нормативних та індивідуальних (ненормативних, 

адміністративних) актів управління, укладання адміністративних договорів, 

здійснення юридично-значимих дій та не правові форми: проведення 

організаційних заходів, здійснення матеріально-технічних операцій. 

Чомахашвілі О. Ш. визначає такі форми регулювання охорони прав на об’єкти 

інтелектуальної власності, зокрема, видання правових актів управління, 

адміністративний договір, вчинення інших юридично значущих дій, 

організаційні дії (заходи) та матеріально-технічні дії. Цей науковець вважає, що 

необхідно більш широко впроваджувати у практику діяльності суб’єктів 

адміністративно-правового регулювання охорони прав на об’єкти 

інтелектуальної власності договірних форм управління, удосконалення 

процедури відпрацювання та прийняття правових актів управління.  

Проводячи аналіз змісту форм управлінської діяльності щодо 

корпоративних прав держави Іващенко О. М. за ознакою правових наслідків 

розподілив форми управлінської діяльності на правові та не правові. Цей 

науковець вважає також, що органи державної виконавчої влади, які 

здійснюють управління в цій сфері, переважно здійснюють не адміністративне 

управління підлеглих структур, в яких зосереджені корпоративні права, а 

державне регулювання їх діяльністю.  

Микитенко Л. А. визначила форми адміністративно-правового впливу на 

рекламну діяльність до яких віднесла: законодавство про рекламу яке регулює 

відносини, пов’язані із здійсненням рекламної діяльності та споживанням 

реклами на території України, а також порядок здійснення державного нагляду 

та контролю; надання дозволів та погоджень на розміщення реклами; 

здійснення державного контролю та нагляду за рекламною діяльністю; 

застосування заходів адміністративного примусу.  

В процесі вивчення напрямів адміністративно-правового регулювання 

діяльності НПО з урахуванням наукових точок зору на види форм 

адміністративно-правового регулювання діяльності НПО, вважаємо, що можна 

виокремити такі дві їх форми як правові та неправові (організаційні). Правові 

форми регулювання діяльності НПО будуть мати наслідком встановлення, 

зміну чи припинення відносин, учасниками яких є НПО. Прикладами правових 

форм адміністративно-правового регулювання діяльності НПО можуть бути 

форми взаємодії НПО та органами виконавчої влади: 1) участь НПО у 

розробленні та обговоренні проектів нормативно-правових актів з питань; 2) 

здійснення інститутами громадського контролю за діяльністю органів 

виконавчої влади щодо розв'язання проблем, що мають важливе суспільне 

значення, у формі громадського моніторингу підготовки та виконання рішень, 

експертизи їх ефективності, подання органам виконавчої влади експертних 
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пропозицій; 3) надання соціальних послуг відповідно до укладених договорів; 

4) утворення спільних консультативно-дорадчих та експертних органів, рад, 

комісій, груп для забезпечення врахування громадської думки у формуванні та 

реалізації державної політики; 5) співпраця органів виконавчої влади з НПО з 

підготовки та перепідготовки кадрів; 6)  виконання спільних проектів 

інформаційного, аналітично-дослідницького, благодійного і соціального 

спрямування тощо.  

Навпаки, неправові тобто організаційні включають такі види дій 

державних органів щодо НПО, які не тягнуть змін їх правового статусу та не 

впливають на зміну адміністративно-правових відносин. Наприклад видача 

дублікатів свідоцтва про реєстрацію. 

Можна зробити висновок, що основними формами адміністративно-

правового регулювання будь-якої діяльності, у тому числі діяльності НПО, є 

правові форми: прийняття нормативних та індивідуальних (ненормативних, 

адміністративних) актів управління (наприклад, про порядок реєстрації чи 

ліквідації неурядової правозахисної організації), укладання адміністративних 

договорів, здійснення юридично-значимих дій та не правові форми: проведення 

організаційних заходів та здійснення матеріально-технічних операцій. 

На відміну від форм, методи розуміють як «форму практичного й 

теоретичного усвідомлення дійсності, що випливає із закономірності руху 

об’єкта, який досліджується». В діяльності органів публічної влади методи – це 

конкретні прийоми і способи організації роботи та безпосереднього 

функціонування органів державної влади і місцевого самоврядування. 

З точки зору етимології «метод» – це прийом чи система прийомів, що 

застосовуються в якій-небудь галузі діяльності. Категорія «методи» є 

практично невичерпною, оскільки будь-яка людська діяльність потребує певних 

способів та прийомів, методів реалізації. У державному адмініструванні під 

методами розуміють засоби практичної реалізації завдань та функцій діяльності 

органів управління.  

Відносини, що виникають під впливом адміністративно-правового методу 

регулювання, характеризуються, як правило, нерівністю сторін, які можуть 

бути абсолютно незалежними один від одного, проте рішення одного з них є 

обов'язковими для виконання другим. Наведена теза чітко характеризує 

становище НПО та держаних органів у адміністративно-правових відносинах, в 

які вони вступають в процесі реалізації свого правового статусу. Так, НПО є 

абсолютно незалежною організацією від державних органів, проте рішення 

останніх визначають такі ключові етапи їх функціонування як створення, 

реєстрація, перереєстрація, припинення діяльності і є обов’язковими до 

виконання з цих питань. Навпаки рішення НПО для державних органів за 

загальними правилами мають тільки рекомендаційний чи консультативний 

зміст, за виключенням питань, пов’язаних із правовим статусом громадських 

об'єднань, їх фінансування та діяльності відповідно до абз. 4 ст. 22 Закону 

України «Про громадські об’єднання». 
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Характеризуючи складові методу адміністративно-правового 

регулювання Іващенко О. М. вважає, що традиційно загальними рисами методу 

адміністративно-правового регулювання вважається те, що він реалізується 

шляхом: використання приписів (встановлення обов’язків), встановлення 

заборон, надання дозволів. Метод адміністративно-правового регулювання у 

сфері автомобілебудування, на думку Пирожкова Ю. В. це сукупність 

різноманітних способів, прийомів та засобів здійснення безпосереднього й 

цілеспрямованого впливу державних органів (посадових осіб) на підставі 

закріпленої за ними компетенції, у встановлених межах і відповідній формі на 

автомобілебудівну промисловість України. Такими є: адміністративні й 

економічні, методи прямого та непрямого впливу, контроль, нагляд, 

спостереження, аудит, переконання, примус. Специфіка автомобілебудування 

як об’єкту адміністративно-правового регулювання, його міжгалузевий 

характер, обумовлюють превалювання економічних методів, формування 

«партнерських» відносин між державою та автомобілебудівними 

підприємствами України, хоча для цієї сфери характерними є й адміністративні 

(розпорядчі) методи. На підставі загальної характеристики методів переконання 

та примусу правового регулювання охорони прав на промислові зразки в 

Україні, Чомахашвілі О. Ш. констатує, що вони використовуються суб’єктами 

регулювання для забезпечення режиму законності у володінні, користуванні, 

розпорядженні правами на промислові зразки; про припинення порушень 

режиму володіння, користування, розпорядження правами на промислові 

зразки; притягнення осіб, що вчинили правопорушення, пов’язані з 

порушенням встановленого режиму володіння, користування або 

розпорядження правами на промислові зразки, до юридичної відповідальності. 

Іващенком О. М. зазначається, що у адміністративно-правовому регулюванні 

переважає такий спосіб, як зобов’язання. Необхідність створення законодавчих 

механізмів запровадження регулюючого характеру адміністративно-правового 

впливу, вважає цей науковець, вимагає розширення сфери застосування 

дозволів. 

Адміністративно-правовий метод, вказують В.К. Колпаков та 

О.В. Кузьменко складається з трьох компонентів: приписів, заборон, дозволів, 

різні комбінації яких утворюють імперативний, диспозитивний чи змішаний 

вид методу регулювання відносин. Метод субординації (імперативний метод) 

формує централізоване, імперативне регулювання, яке зверху до низу 

проводиться на владно-імперативних засадах. Тому статус сторін, їхнє 

становище у правовідносинах насамперед характеризується субординацією чи 

підпорядкованістю. Навпаки, метод координації формує децентралізоване, 

диспозитивне регулювання, що проводиться на паритетних засадах. Статус 

суб'єктів характеризується в першу чергу їх рівноправним становищем у 

правовідносинах.  Враховуючи сучасні тенденції партнерства держави та 

інститутів громадянського суспільства, вважаємо, що адміністративно-правове 

регулювання діяльності НПО проводиться за допомогою комплексного методу 

регулювання імперативно-диспозитивного. Наша позиція обґрунтовується 
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наступним: у адміністративно-правових відносинах НПО та державні органи не 

є абсолютно рівноправними учасниками, оскільки рішення останніх є 

обов’язковими для виконання НПО, і навпаки рішення НПО для державних 

органів за загальними правилами мають тільки рекомендаційний чи 

консультативний зміст, за виключенням питань, пов’язаних із правовим 

статусом громадських об'єднань, їх фінансування та діяльності відповідно до 

абз. 4 ст. 22 Закону України «Про громадські об’єднання». Ця ознака 

характеризує імперативний метод, як і обов’язковість понесення 

відповідальності НПО та їх представниками за вчинення адміністративного 

правопорушення. Водночас оскільки НПО та державні органи співпрацюють як 

партнери для захисту прав фізичних та юридичних осіб в межах законодавчо 

визначених статусів можна стверджувати про використання і диспозитивного 

методу регулювання. Тому адміністративно-правове регулювання діяльності 

НПО здійснюється за допомогою імперативно-диспозитивного методу.  

Метод регулювання складається з певних правових прийомі та засобів 

впливу. Так, розглядаючи зміст засобів адміністративно-правового 

регулювання, згадаємо про думку Ю. А. Тихомирова, який виділяє: програмно-

орієнтуючі засоби (концепції розвитку сфер і галузей, державної політики, 

перебудови управління; цільові програми; пріоритети розвитку); нормативи; 

договірні засоби. Класифікуючи форми адміністративно-правового 

регулювання, Ю. А. Тихомиров вказує, що за обсягом і методам розрізняються: 

а) форми державної підтримки; 6) імперативні кількісні та якісні нормативи; в) 

легалізуючі способи (реєстрація фізичних та юридичних осіб, ліцензування і 

т.п.); г) адміністративні режими, пов'язані з забезпеченням державних станів; д) 

адміністративно-функціональні режими; е) введення державної монополії. 

Дмітрієв Ю. О. вважає, що адміністративне право має засобами, перш за все, 

прямого адміністрування та непрямого впливу на регульовані відносини. 

Засоби прямого адміністрування в даний час залишаються переважаючими 

лише в невеликому спектрі адміністративно-правових відносин, пов'язаних з 

можливістю безпосереднього державного втручання: надання свободи 

адміністративного розсуду в тих чи інших питаннях; визначення конкретних 

кількісних показників (переважно в сфері фінансово-бюджетних відносин, 

ціноутворення, тарифного регулювання); розпорядчі приписи щодо державної 

власності та управління нею. Водночас засоби непрямого управління 

регульованими відносинами також різноманітні: встановлення основ правового 

статусу тих чи інших суб'єктів шляхом встановлення переліків їх прав та 

обов'язків, а також встановлення заходів відповідальності; визначення в цілому 

політики держави за допомогою норм-принципів; конкретизації найскладніших 

процедур за допомогою великого числа норм з описовими диспозиціями; 

застосування стимулюючих прийомів впливу допомогою введення пільг і т.д. 

Поєднання засобів прямого та непрямого регулювання, наголошує Дмітрієв Ю. 

О.  останнім часом все більше хилитися на користь непрямого правового 

регулювання . Цю думку підтримує Пирожкова Ю. В., яка зазначає, що на 

сьогоднішній день, спостерігається поступовий перехід від державного 
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управління до державного регулювання. Наведені ознаки непрямого управління  

Дмітрієв Ю. О. характеризують повноваження державних органів із 

регулювання діяльності НПО: визначають основи правового статусу НПО 

шляхом встановлення переліків їх прав та обов'язків у Законі України «Про 

громадські об’єднання»; встановлюють заходи відповідальності у КУпАП; 

визначають норми-принципи утворення, діяльності та взаємодії із державними 

органами (ст. 3, 22 Закону України «Про громадські об’єднання»); 

конкретизують процедури створення, реєстрація, перереєстрація, припинення 

діяльності за допомогою великого числа норм з описовими диспозиціями; 

застосовують стимулюючі прийоми впливу за допомогою введення пільг і т.д. 

Використання змішаного методу регулювання діяльності НПО є 

загальною тенденцією більшості адміністративно-правових відносин в Україні. 

Це підтверджує і Іващенко О. М., який відмічає, що сучасна трансформація 

методу адміністративного права засвідчує його змішану природу, тобто 

органічне поєднання в ньому типових ознак як імперативного, так і 

диспозитивного методів правового регулювання. У зв’язку з чим він наголошує 

на проблемі пошуку оптимального сполучення усіх способів адміністративно-

правового регулювання, а не надання переваги зобов’язанням або заборонам. 

Особливого значення набуває ця тенденція при здійсненні адміністративно-

правового регулювання діяльності НПО, оскільки нове законодавство 

переносить акценти державного впливу на діяльність цих організацій в бік 

збільшення обсягу свободи їх дій. Враховуючи наведене, вважаємо, що 

адміністративно-правове регулювання діяльності НПО є саме непрямим 

управлінням, оскільки сучасне адміністративно-правове законодавство, що 

регулює діяльність інститутів громадянського суспільства використовує саме 

засоби непрямого управління. 

Отже, в результаті проведеного в межах цього питання дослідження нами 

було з’ясовано, що адміністративно-правове регулювання діяльності НПО 

здійснюється шляхом реалізації владних повноважень державними органами і 

органами місцевого самоврядування в межах визначених законодавством у 

процесі створення, реєстрації, функціонування і припинення діяльності 

неурядових правозахисних організацій, а також проведення державного 

контролю та нагляду в цій сфері. При адміністративно-правовому регулюванні 

діяльності НПО ефективним буде комплексне застосування елементів як 

імперативного, так і диспозитивного методів правового регулювання. В процесі 

застосування цього методу адміністративно-правового регулювання діяльності 

НПО виконує функції прогнозування; планування; облік; контроль; нагляд. 

Важливим фактором для ефективності адміністративно-правового 

регулювання діяльності неурядових правозахисних організацій виступають 

форми здійснення такого регулювання: правові форми (прийняття нормативних 

та індивідуальних актів управління, укладання адміністративних договорів, 

здійснення юридично-значимих дій) та неправові форми (проведення 

організаційних заходів та здійснення матеріально-технічних операцій). 



61 
 

ВИСНОВКИ 

 

1. Мета адміністративно-правового регулювання діяльності неурядових 

правозахисних організацій: забезпечення законності та ефективності 

функціонування неурядових правозахисних організацій, їх стабільного 

прогресивного розвитку шляхом створення надійного нормативного підґрунтя 

та вдосконалення практики його застосування. 

2. Завдання адміністративно-правового регулювання діяльності НПО: 

1) модернізація елементів механізму адміністративно-правового регулювання 

діяльності неурядових правозахисних організацій з урахуванням міжнародного 

законодавства та сучасного стану правозахисної діяльності в Україні; 2) 

створення міцного підґрунтя для розвитку системи неурядових правозахисних 

організацій та ефективної співпраці держави з цими організаціями шляхом 

вдосконалення чинного законодавства; 3) збалансування функцій 

адміністративного стимулювання, контролю та нагляду за діяльністю 

неурядових правозахисних організацій.  

3. НПО є абсолютно незалежною організацією від державних органів, 

проте рішення останніх визначають такі ключові етапи їх функціонування як 

створення, реєстрація, перереєстрація, припинення діяльності і є обов’язковими 

до виконання з цих питань. Навпаки рішення НПО для державних органів за 

загальними правилами мають тільки рекомендаційний чи консультативний 

зміст, за виключенням питань, пов’язаних із правовим статусом громадських 

об'єднань, їх фінансування та діяльності відповідно до абз. 4 ст. 22 Закону 

України «Про громадські об’єднання». Враховуючи сучасні тенденції 

партнерства держави та інститутів громадянського суспільства, вважаємо, що 

адміністративно-правове регулювання діяльності НПО проводиться за 

допомогою комплексного імперативно-диспозитивного методу регулювання. 

4. Основними формами адміністративно-правового регулювання 

діяльності НПО, є правові форми: прийняття нормативних та індивідуальних 

(ненормативних, адміністративних) актів управління (наприклад, про порядок 

реєстрації чи ліквідації неурядової правозахисної організації), укладання 

адміністративних договорів, здійснення юридично-значимих дій та неправові 

форми: проведення організаційних заходів та здійснення матеріально-технічних 

операцій. Детальніше їх зміст буде розглянутий нами наступних наукових 

роботах. 

5. Об’єктом адміністративно-правового регулювання у сфері створення та 

діяльності НПО в Україні виступають процедурні питання створення НПО 

(законодавчі вимоги до засновників, документів для легалізації, строки, моделі 

взаємовідносин з органами легалізації, оформлення результатів легалізації) й 

процедурні відносини подальшого функціонування НПО, що передбачає їх 

взаємодію із державними органами, перереєстрація, надання контролюючим 

органам відомостей щодо зміни статусу чи місця знаходження, зупинення та 

припинення діяльності НПО. Об’єкт адміністративно-правового регулювання 

діяльності НПО включає такі складові: 1) процедура створення НПО; 2) їх 
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взаємодія із органами державної влади, установами та організаціями; 3) 

процедури державного контролю та нагляду; 4) процедури добровільного або 

примусового припинення їх діяльності. 

6. Суб’єктами, що здійснюють адміністративно-правове регулювання 

діяльності НПО є органи законодавчої влади, Президент України, Кабінет 

Міністрів України, Міністерство юстиції України, місцеві державні 

адміністрації та органи місцевого самоврядування тощо. Розглянуто їх основні 

повноваження. 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ 

В ході лекції з навчальної дисципліни «Неурядові правозахисні 

організації» розглянуто лише частину з того значного кола питань, що 

необхідно буде опанувати майбутнім юристам при вивченні курсу. 

Саме тому при підготовці до семінарських та практичних занять з теми 

рекомендується звернутись не лише до базових підручників, а ще й до інших 

джерел, які можна знайти у бібліотеці університету або у книжковому фонді 

навчально-методичного кабінету кафедри загальноправових дисциплін. 

В процесі вивчення теми лекції пропонується для кращого засвоєння 

навчального матеріалу ознайомитись з підручниками та посібниками з числа 

зазначених у списку літератури. При використанні джерел іноземних авторів 

необхідно опанувати навчальний матеріал, корегуючи його з урахуванням 

положень законодавства України. 
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ТЕМА № 6 СТВОРЕННЯ, ВЗАЄМОДІЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

НЕУРЯДОВИХ ПРАВОЗАХИСНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

(2 години) 

                                                 План лекції: 

 

1. Процедура утворення та реєстрації неурядових правозахисних 

організацій.                                                                                                                 

2. Правові можливості неурядових правозахисних організацій. 

3. Фінансування неурядових організацій та їх власність. 

4.  Припинення діяльності неурядових правозахисних організацій.                                                                                                                                                
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 

Комплексне вивчення діяльності неурядових правозахисних організацій, 

як одного з інститутів системи забезпечення прав людини, сприяє більш 

чіткому уявленню про форми взаємовідносин держави і суспільства, сутності 

демократичного ладу в цілому, де людина, її права і свободи повинні не тільки 

декларуватися, але і бути реальною цінністю. Метою лекції є визначення 

правового статусу засновників неурядових організацій; порядок реєстрації 

неурядових організацій;  правові можливості громадського об’єднання; 

фінансування неурядових організацій та їх власність; діяльність осередків - 

юридичних осіб організації.    

              
ВСТУП 

 

 

Світові глобалізаційні процеси створюють умови для активного 

формування міжнародних партнерських відносин між державами. З моменту 

набуття незалежності Україна декілька разів змінювала напрям розвитку 

міжнародних зв’язків, і в результаті сформувалася багатовекторна зовнішня 

політика. Після революції «Гідності» основними стратегічними партнерами 

визначено Європейський Союз та Сполучені Штати Америки. Наміри України 

набути членство в Європейському Союзі неодноразово підтверджувалися в її 

офіційних документах та заявах.    

          В темі необхідно дослідити і з’ясувати основні елементи  неурядових 

правозахисних організацій в Україні та відокремити їх від інших інститутів 

громадянського суспільства. Розглянути різні особливості та характеристики 

громадських організацій, які є частиною громадянського суспільства. Метою 

вивчення теми є набуття та поглиблення знань щодо правових основ, сутності 

та особливостей діяльності неурядових правозахисних організацій.  

Слухач повинен знати процедуру реєстрації  неурядових правозахисних 

організацій, ліквідаціїосновні елементи неурядових правозахисних організацій; 

знати відмінність між неурядовими організаціями та недержавними 

організаціями; класифікацію громадських організацій; критерії групування 

неурядових правозахисних організацій; напрям діяльності неурядових 

правозахисних організацій; правовий статус неурядових правозахисних 

організацій.  

 

 

1. ПРОЦЕДУРА СТВОРЕННЯ НЕУРЯДОВИХ ПРАВОЗАХИСНИХ 

ОРГАНІЗАЦІЙ.                                                                                                                 

Громадські об’єднання поділяються на громадські організації та 

громадські спілки. Відмінність між громадською організацією і громадською 

спілкою полягає лише у складі засновників (громадські організації 

засновуються фізичними особами, а громадські спілки – юридичними особами). 
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Далі розглянемо порядок утворення цих форм громадського об’єднання. Для 

того щоб створити громадську організацію зі статусом юридичної особи, 

потрібно мінімум 2 засновники, 7 робочих днів і правильно заповнені 

документи. Засновниками громадської організації можуть бути громадяни 

України, іноземці, та особи без громадянства, які перебувають в Україні на 

законних підставах та досягли 18 років. Юридичні особи не можуть 

засновувати громадську організацію. Утворення організації відбувається на 

установчих зборах, хід зборів відображається у протоколі.  

Протокол установчих зборів має містити: 

 Дату та місце проведення установчих зборів; 

 Реєстр осіб, які брали участь в установчих зборах, де зазначаються 

такі відомості – прізвище, ім’я та по батькові, дата народження, а 

для іноземців та осіб без громадянства також данні національного 

паспорта або документа, що його замінює. Данні про особу 

засвідчуються її особистим підписом. 

 Рішення про утворення громадської організації із зазначенням мети 

(цілей) її діяльності; 

 Рішення про визначення найменування та за наявності – 

скороченого найменування громадської організації; 

 Рішення про затвердження статуту громадської організації; 

 Рішення про утворення (обрання) керівника, органів управління 

громадської організації відповідно до статуту; 

 Рішення про визначення особи (осіб), яка має право представляти 

громадську організацію для здійснення реєстраційних дій. 

Протокол підписується головуючим та секретарем установчих зборів. 

Правила найменування громадської організації визначаються у статті 10 

Закону, а також містяться у Наказі Міністерства юстиції України від 05.03.2012 

№ 368/5, Про затвердження Вимог до написання найменування юридичної 

особи, її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має 

статусу юридичної особи, крім організації профспілки. 

Після проведення установчих зборів керівник або відповідальна особа за 

реєстрацію протягом 60 днів має подати документи для реєстрації громадської 

організації до місцевого управління юстиції (державна реєстраційна служба). У 

разі, якщо документи не були подані протягом 60 днів, організація 

вважатиметься не утвореною. Після подання документів на реєстрацію 

управління юстиції протягом 7 робочих днів приймає рішення про реєстрацію 

або про відмову у реєстрації громадської організації, про направлення 

документів на доопрацювання чи про залишення документів без розгляду по 

суті. Зверніть увагу на те, що установчі документи мають відповідати, окрім 

вимогам Закону України «Про громадські об’єднання» також вимогам Закону 

України «Про державну реєстрацію юридичних осіб і фізичних осіб 

підприємців». У разі реєстрації громадської організації місцеве управління 

юстиції надає керівнику або особі, яка реєструвала, такі документи: Виписку з 

Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. У 
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виписці мають міститись відомості про ставання на облік до органів 

статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України. (У 

деяких містах необхідно самому отримувати виписку); Свідоцтво про 

реєстрацію; Один примірник статуту з відміткою про реєстрацію. 

У разі відмови реєстрації або направлення документів на доопрацювання 

управління юстиції має надати відповідний висновок. Організація протягом 6 

місяців має можливість усунути недоліки і повторно подати документи на 

реєстрацію. Рішення, дії чи бездіяльність управління юстиції можуть бути 

оскаржені до суду. 

Документи, які потрібні для реєстрації громадської організації: 

 Протокол установчих зборів; 

 Статут у двох примірниках; 

 Відомості про керівні органи та про уповноважену особу, яка має право 

представляти організацію для здійснення реєстрації; 

Заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної 

особи (Форма № 1); Форму реєстраційної картки регламентується Наказом 

МЮУ від 06.01.2016 р. № 15/5 «Про затвердження форм заяв у сфері державної 

реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань» 

Заяву про реєстрацію громадського об’єднання. Вимоги до оформлення 

та зразок форми заяви зазначені в Наказі МЮУ від 06.01.2016 №15/5 «Про 

затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» 

Справжність підпису особи, що подає документи на реєстрацію посвідчується 

нотаріально. Реєстрація громадських об’єднань здійснюється безкоштовно! Усі 

документи викладаються українською мовою. 

Для отримання статусу неприбутковості подається заява форми 1-рн, а також 

копії установчих документів, завірені печаткою організації, до територіального 

відділення державної фіскальної служби. 

           Створення громадської організації без статусу юридичної особи. 

Утворення громадської організації без статусу юридичної особи є 

спрощеною процедурою та реєструється шляхом повідомлення. На установчих 

зборах учасники приймають рішення про утворення громадської організації без 

статусу юридичної особи, визначають найменування, вирішують, чи діятимуть 

вони на основі статуту чи без нього, та чи матиме громадська організація 

органи управління. Якщо органів управління не передбачено, призначається 

особа, яка має право представляти громадську організацію для здійснення 

реєстраційних дій. 

Для реєстрації подаються такі документи: 

Протокол установчих зборів; 

Відомості про засновників; 

Відомості про особу (осіб), уповноважену представляти громадську 

організацію, та письмову згоду цієї особи; 

Статут (за наявності); 
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Заповнену заяву про утворення громадської організації. Підписи у заяві 

посвідчуються нотаріально. 

Місцеве управління юстиції протягом 5 робочих днів з дня отримання 

документів приймає рішення про прийняття письмового повідомлення. Копія 

рішення надається засновникам. 

2   Утворення громадської спілки. 

Громадською спілкою є громадське об’єднання, засновниками якого є 

юридичні особи приватного права, а членами (учасниками) можуть бути 

юридичні особи приватного права та фізичні особи. Громадська організація 

може бути засновником громадської спілки. 

Засновниками громадської спілки не можуть бути політичні партії, а також 

державні органи. Засновниками громадської спілки не можуть бути юридичні 

особи приватного права, єдиним засновником яких є одна і та сама особа. 

Членами (учасниками) громадської спілки можуть бути фізичні особи, які 

досягли 18 років. 

Громадську спілку можна утворити як зі статусом юридичної особи, так і 

без цього статусу. Для реєстрації громадської спілки застосовуються такі ж 

вимоги, як до громадської організації. У реєстрі осіб, що брали участь в 

установчих зборах, зазначаються такі відомості для юридичних осіб – повне 

найменування, ідентифікаційний код, юридична адреса, прізвище, ім’я та по 

батькові особи, яка уповноважена брати участь в установчих зборах. Дані 

засвідчуються особистим підписом вищевказаної особи. У разі реєстрації 

громадської спілки зі статусом юридичної особи подаються документи, що 

містять відомості про структуру власності засновників – юридичних осіб та 

фізичних осіб – власників істотної участі цих юридичних осіб. Якщо 

засновником громадської спілки є іноземна юридична особа, додатково 

додаються легалізовані у встановленому порядку документи про підтвердження 

реєстрації іноземної юридичної особи в країні її місцезнаходження. 

       Статут громадського об’єднання 

  Статут громадського об’єднання – це установчий документ, що містить 

мету (цілі) діяльності, регулює права та обов’язки членів, визначає порядок 

управління громадського об’єднання. 

Законодавством чітко визначені питання, що мають бути зазначені у 

статуті: 

1)    найменування громадського об’єднання та за наявності – скорочене 

найменування; 

2)    мету (цілі) та напрями його діяльності; 

3)    порядок набуття і припинення членства у громадському об’єднанні, права 

та обов’язки членів; 

4)    повноваження керівних органів, порядок їх формування та зміни складу, 

термін повноважень; 

5)    періодичність засідань і процедуру прийняття рішень керівними органами; 

6)    порядок звітування керівних органів громадського об’єднання перед його 

членами; 
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7)    порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів та 

розгляду скарг; 

8)    джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна 

громадського об’єднання; 

9)    порядок створення, діяльності та припинення діяльності відокремлених 

підрозділів; (згідно статті 13 Закону України «Про громадські об’єднання») 

10) порядок внесення змін до статуту; 

11) порядок прийняття рішення щодо саморозпуску або реорганізації, а також 

використання коштів та іншого майна, що залишилися після саморозпуску. 

Статут громадського об’єднання, яке утворюється без статусу юридичної 

особи (якщо є прийняте рішення засновниками здійснювати діяльність на 

підставі статуту), може не містити положень, передбачених пунктами 5-8. 

Зауважую що законодавством не передбачено зазначати у статуті 

місцезнаходження об’єднання. Адреса зазначається у заяві про реєстрацію і в 

картці форми 1. Не потрібно жодних підтверджень чи інших документів про 

перебування такої організації за вказаною адресою. 

Громадські об’єднання, зареєстровані до 1 січня 2013 року, мають 

протягом 5 років привести свої статути чи положення у відповідність до 

Закону. 

  

2.  ПРАВОВІ МОЖЛИВОСТІ ГРОМАДСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ  

  Законом України «Про громадські об’єднання»  визначено, що перелік 

прав громадських об’єднань не є вичерпним і для досягнення своєї мети (цілей) 

громадське об’єднання має право здійснювати інші права, не заборонені 

законом. 

Громадське об’єднання зі статусом юридичної особи має право: 

-       бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і 

немайнові права відповідно до законодавства; 

-       здійснювати підприємницьку діяльність безпосередньо; (це може бути 

підставою для скасування статусу неприбутковості) 

-       засновувати з метою досягнення своєї статутної мети (цілей) засоби 

масової інформації; 

-       брати участь у здійснені державної регуляторної політики; 

-       брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі 

консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються 

органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, 

органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з 

громадськими об’єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що 

стосуються сфери їхньої діяльності; 

-       утворені громадським об’єднанням товариства чи підприємства можуть 

бути виконавцями державного замовлення відповідно до законодавства. 

Незалежно від наявності статусу юридичної особи громадське об’єднання має 

право здійснювати таку діяльність: 1. вільно поширювати інформацію про свою 

діяльність,  2. пропагувати свою мету (цілі); 3. звертатись у порядку, 
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визначеному законом, до органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями, зауваженнями, 

заявами, клопотаннями, скаргами; 4. одержувати у порядку, визначеному 

законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів владних 

повноважень, інших розпорядників публічної інформації; 5. брати участь у 

порядку, визначеному законодавством, у розроблені проектів нормативно-

правових актів, що видаються органами державної влади, органами місцевого 

самоврядування і стосуються сфери діяльності громадського об’єднання та 

важливих питань державного та суспільного життя; 6. проводити мирні 

зібрання; 7. здійснювати інші права, які не заборонені законом. 

    3.   ФІНАНСУВАННЯ НЕУРЯДОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ЇХ 

ВЛАСНІСТЬ 

Громадські об’єднання можуть отримувати фінансування з різних 

джерел: членські внески та добровільні внески, підтримка у вигляді грантів від 

неурядових (НДІ) і міжнародних фондів (Фонд Гейнріха Бьолля, фонд Конрада 

Аденауера) державна підтримка, власна економічна діяльність. 

Законом передбачено, що громадські об’єднання мають право володіти, 

користуватися і розпоряджатися коштами та майном, визначати способи 

отримання такого майна: 

-       передання коштів/майна членами громадського об’єднання чи державою; 

-       набуття у вигляді членських внесків; 

-       пожертви від громадян, підприємств, установ та організацій; 

-       набуття від підприємницької діяльності; 

-       придбане майно за власні кошти громадського об’єднання; 

-       тимчасово надане у користування. 

Такий перелік не є вичерпним й передбачає інші можливі шляхи набуття 

громадським об’єднанням коштів чи майна. 

Громадське об’єднання зі статусом юридичної особи, створені ним юридичні 

особи (товариства, підприємства) зобов’язані вести бухгалтерський облік, 

фінансову та статистичну звітність, бути зареєстрованими в органах державної 

податкової служби та сплачувати до бюджету обов’язкові платежі відповідно 

до законодавства. 

 Особливості діяльності громадських об’єднань, утворених до 01.01.2013 

року полягає в  необхідність перереєстрації. Громадські організації та їх спілки 

або інші об’єднання, утворені або зареєстровані до 31 грудня 2012 року 

(включно), не потребують перереєстрації. Лише необхідно привести статут у 

відповідність до вимог Закону протягом 5 років, тобто до 1 січня 2018 року. 

Зауважте, що громадські організації, зареєстровані до 1 січня 2013 року, у 

назвах яких є слова, що не можуть використовуватись у найменуванні, не 

зобов’язані змінювати своє найменування. Громадські організації, що мають 

статус «міжнародної», діятимуть без змін у назві. 

  Внесення змін до статуту 

На що варто звернути увагу при внесенні змін до статуту? 
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Стаття 11 Закону «Про громадські об’єднання» визначає перелік питань, що 

має містити статут громадського об’єднання. У кожній організації статути 

відрізняються один від одного, але в основному необхідно доповнити статут 

такими положеннями: порядок оскарження рішень або бездіяльності дій 

керівних органів організації, визначити порядок звітування керівних органів 

перед членами об’єднання, передбачити порядок утворення та правовий статус 

відокремлених підрозділів, визначити процедуру прийняття рішень керівними 

органами, в тому числі з використанням засобів зв’язку, переглянути структуру 

керівних органів та процедуру припинення діяльності громадського об’єднання. 

Згідно нового закону членство у громадському об’єднанні є виключно 

індивідуальним. Членами громадської організації є фізичні особи, а поняття 

таке як «колективні члени» – відсутнє. 

У статуті не вказується юридична адреса. Не потрібно надавати 

підтвердження про своє місце знаходження. Визначити територію діяльності 

громадського об’єднання. Для того щоб повноцінно діяти на території України, 

необхідно лише зазначити про це у статуті. 

Діяльність осередків – юридичних осіб організації 

Загалом цивільним законодавством не передбачено, що осередки 

організації можуть мати статус юридичної особи. Передбачено, що осередки 

утворюються як відокремлені підрозділи у формі філій або представництв. 

Вони матимуть достатньо повноважень для здійснення повноцінної діяльності 

на місцях, можуть мати рахунок у банку, печатку, орендувати офіс та мати 

найманих працівників. Керівник такого осередку призначається керівним 

органом організації відповідно до статуту. Осередки не можуть бути окремими 

організаціями, бо статус юридичної особи свідчить, що осередок є окремою 

юридичною особою. 

Але для громадських організацій законодавець зробив виключення. 

Згідно пункту 8 прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про 

громадські об’єднання» вказано, шо місцеві осередки всеукраїнських 

(міжнародних) громадських організацій, які діяли зі статусом юридичної особи 

на день введення вищевказаного Закону в дію, за рішенням вищого органу 

управління всеукраїнської (міжнародної) громадської організації зберігають за 

собою статус юридичної особи після введення цього Закону в дію.  Місцеві 

осередки зі статусом юридичної особи мають привести статути (положення) до 

вимог чинного законодавства протягом п’яти років. У разі прийняття вищим 

органом управління всеукраїнської (міжнародної) громадської організації 

рішення про припинення своїх місцевих осередків як юридичних осіб 

правонаступником майна, активів та пасивів таких осередків є відповідна 

громадська організація. 

Висновок. 

З прийняттям нового закону, що регулює діяльність громадських 

об’єднань значно спростилась процедура реєстрації громадських організацій. 

На даний момент організації не потрібен всеукраїнський статус, щоб діяти на 

всій території України. Організація самостійно визначає територію діяльності. 
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Для заснування та реєстрації організації необхідно 2 засновники та 5 

правильно оформлених установчих документів. Організація реєструється 

місцевим управлінням юстиції протягом 7 робочих днів. У статті представлені 

основні моменти щодо реєстрації громадських об’єднань. Громадські 

об’єднання варто використовувати для допоміжної діяльності помісних 

релігійних громад. Адже релігійна громада за законодавством націлена на 

задоволення релігійних потреб її членів. А громадське об’єднання може 

здійснювати діяльність у соціальній, політичній, економічній, екологічній та 

інших сферах. 

ТТЕЕММАА  №№  88..  ММІІЖЖННААРРООДДННІІ  ННЕЕУУРРЯЯДДООВВІІ  ППРРААВВООЗЗААХХИИССННІІ  

ООРРГГААННІІЗЗААЦЦІІЇЇ  

(4 години) 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

 
 

 

1.  Поняття, класифікація та види міжнародних неурядових організацій. 

2.  Статус міжнародних неурядових організацій у спеціалізованих установах  

ООН  та інших міжнародних організаціях. 

3. Діяльність міжнародних неурядових організацій юридичного профілю . 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 

Визначення поняття, класифікації та видів міжнародних неурядових 

організацій, статусу міжнародних неурядових організацій у спеціалізованих 

установах ООН та інших міжнародних організаціях, діяльності міжнародних 

неурядових організацій юридичного профілю. 

ВСТУП 

 

 

На рубежі століть людство вступило в таку стадію розвитку міжнародних 

відносин, коли держави усвідомлено втрачають монополію єдиних суб'єктів 

таких відносин. Безумовно, держави все ще залишаються основними суб'єктами 

на світовій арені, але зростає і вплив інших суб'єктів міжнародних відносин. Їх 

учасниками стають міжнародні неурядові організації. Кінець 20-го століття - 

епоха активізації міжнародних неурядових організацій, що отримала назву 

«революція асоціацій». За даними Союзу міжнародних асоціацій, в 1995 році 

налічувалося понад 16 тис. міжнародних неурядових організацій. Початок 

нового тисячоліття характеризується тим, що міжнародні неурядові організації 

стали повноцінними учасниками міжнародного життя.  

1. ПОНЯТТЯ, КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ВИДИ МІЖНАРОДНИХ 

НЕУРЯДОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

 

У міжнародно-правових документах і літературі з міжнародного права 

термін «міжнародні неурядові організації» (МНПО) вживається у відношенні 

організацій, що діють на національному, субрегіональному, регіональному або 

міжнародному рівнях. При цьому визначальним у терміні 

залишається слово «неурядова», яке саме по собі є свого роду викликом, 

альтернативою поняттю «урядова» організація. 

Тим самим підкреслюється незалежність цих організацій від урядів, а 

також їх тісний зв'язок з такими категоріями, як широкі маси, влада народу.  

За даними Союзу міжнародних асоціацій, з 1875 по 1975 роки у світі було 

зафіксовано створення більше 35 тис. МНПО. Вони іменувалися по-різному: 

асоціації, товариства, фонди, союзи, комітети, клуби, ліги, конференції, 

федерації, групи і т. д.  

Різниця між урядовими і неурядовими організаціями лежить в їх правовій 

основі. Проте в реальності велике різноманіття цих організацій робить важко 

помітними їх категорії і складним проведення чітких меж між ними. У зв'язку з 

цим була зроблена спроба провести розмежування між ними на основі 

суверенітету: урядові організації, пов'язані, а неурядові організації, не пов'язані 

із суверенітетом держав. У цьому випадку вчені вважають за краще говорити не 

про організації, а про «дії, вільних від суверенітету».  

Слід підкреслити, що в Статуті ООН не уточнюється рівень неурядової 
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організації, тобто на якому рівні вона функціонує: на національному, 

субрегіональному, регіональному або міжнародному. У ньому мова йде про 

повноваження Економічної та Соціальної Ради ООН (ЕКОСОР) проводити 

належні заходи для консультацій з неурядовими організаціями, що входять в 

його компетенцію (ст. 71).  

Відповідно до Резолюції ЕКОСОР 288 У (X) 1950р. термін «неурядова» 

має на увазі «будь-яку міжнародну організацію, не засновану на підставі 

міжурядової угоди»  

На думку Кузнєцової Є., можна виділити кілька критеріїв, яким 

мають відповідати МНПО3.  

По-перше, організація повинна мати некомерційний характер. В ООН 

некомерційний характер мається на увазі в силу вимоги про фінансування 

організації самими членами або добровільними внесками. Тим не менш, 

формальнонекомерційні організації, що об'єднують представників бізнесу, що 

лобіюють комерційні інтереси, визнаються як МНПО і Радою Європи, і ООН. 

Так, Міжнародний морський форум нафтовидобувних компаній активно 

співпрацює з ООН та Міжнародною морською організацією в якості МНПО.  

По-друге, організація не повинна використовувати або пропагувати 

насильницькі методи. Відповідно, не визнаються МНПО визвольні рухи, 

воюючі або повсталі боку та інші збройні угруповання, навіть якщо їх дії 

легітимні по міжнародному праву (Організація визволення Палестини, Народна 

організація Південно-Західної Африки (СВАПО)).  

І, нарешті, організація не повинна брати участь у політиці з метою досягнення 

влади. Даний критерій виключає з кола МНПО всілякі політичні партії 

і опозиційні об'єднання політичних партій, таких, як Ліберальний 

інтернаціонал, Соціалістичний інтернаціонал, Міжнародний союз демократів, 

на загальну думку, є НУО.  

У російській доктрині міжнародного права даються різні поняття МНПО.  

Так, Кольяр К. вважає, що організації, іноді скорочено іменовані НУО, за 

своєю природою є приватними організаціями, бо об'єднують приватних осіб, 

іноді навіть державних діячів, але не государства1.  

На думку професора Каминіна А. І., МНПО - це форма здійснюваного на 

постійній основі багатостороннього міжнародного співробітництва 

громадськості в різних сферах діяльності. Такі об'єднання зазвичай формуються 

на основі спільності або подібності ідейно-політичних, соціально-економічних, 

професійних, світоглядних та інших цілей і інтересів тих чи інших суспільних 

верств, груп чи окремих осіб, щонайменше, в трьох странах.  

У підручнику з міжнародного права, підготовленій під редакцією професорів 

Колосова Ю. М. та Кузнєцова В. І., під поняттям МНПО розуміється об'єднання 

національних громадських організацій, спілок, груп та окремих осіб з різних 

держав, створене з метою сприяння міжнародному співробітництву в 

політичній, економічній, культурній, науково-технічній та інших сферах 

діяльності людини; це організація, заснована не на підставі міжурядової угоди і 

не ставить на меті вилучення комерційної прібилі.  
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На думку Малкіної І. Б., міжнародна неурядова організація - це створена не на 

підставі міжурядової угоди, а на підставі установчих документів, 

зареєстрованих відповідно до національного законодавства однієї держави, 

форма об'єднання представників громадськості різних країн світу, об'єднаних 

єдиною внутрішньою метою, відповідної духові і принципам Статуту ООН і 

нормам міжнародного права, не переслідує у своїй діяльності отримання 

прибутку і комерційних цілей і функціонуюча на території більш ніж двох 

держав. У доктрині міжнародного права МНПО поділяють на три категорії:  

        · Неурядові організації, організовані урядами. Утворення таких неурядових 

організацій було характерно для періоду «холодної війни»;  

         ·Квазінеправітельственние організації;  

· Неурядові організації, повністю залежні від донорів.  

Головним органом більшості неурядових організацій  

є загальні збори, періодичність якого передбачена в статуті. 

Цей представницький орган має різні назви в різних організаціях: асамблея, 

всесвітня асамблея, генеральна асамблея, пленарна сесія, конгрес, конференція і 

т. д.  

Виконавчі органи або обираються на певний 

термін представницьким органом, або створюються за принципом 

представництва від національних організацій. Нерідко МНПО мають по два 

виконавчі органу з різною компетенцією і різними назвами: виконавча рада, 

виконавчий комітет, бюро, генеральна рада, рада директорів і т.д. Обираються 

також посадові особи: президент, віце-президенти, голова виконкому та його 

заступники. Важливу роль серед цих посадових осіб грають 

генеральні секретарі, керівні діяльністю постійного секретаріату.  

У доктрині міжнародного права їх розрізняють неурядовими організаціями, які 

мають конкретних членів, та неурядовими організаціями з невизначеним 

членством.  

Більшість неурядових організацій однакові за складом: їх членами є 

національні організації чи окремі особи, або ті та інші (так зване колективне та 

індивідуальне членство). Враховуючи все це, МНПО умовах а але ділять на два 

типи:  

         1. складаються з фізичних осіб;  

2. об'єднують національні неурядові організації.  

Однак зустрічаються й інші типи членства.  

Так, наприклад, членство Міжпарламентського союзу настільки незвично, що 

прийнято вважати його міжнародною асоціацією напівофіційного характеру. 

Членами цієї організації є національні парламентські групи, які з добровільно 

об'єдналися членів парламентів цих держав. Представники парламентських 

груп, що беруть участь в роботі спілки, виступають від себе особисто, а не від 

імені національної групи або парламента1.  

Деякі неурядові організації не мають фіксованого членства; існують лише 

реєстраційні центри цих організацій в різних країнах.  

Нерідко в одній і тій же неурядової організації зустрічається членство 
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декількох категорій. Міжнародна асоціація соціального забезпечення має, 

наприклад, дійсних (повноправних) і асоційованих (з правом дорадчого голосу) 

членів.  

Бюджети неурядових організацій, як правило, складаються з внесків 

національних організацій, окремих осіб, приватних пожертвувань, фондів, а 

іноді і внесків урядів (наприклад, Всесвітня федерація глухих, Міжнародна 

добровільна служба). Яких-небудь спеціальних міжнародно-правових актів, що 

регулюють діяльність МНПО, не існує. Деякі правові відносини МНПО 

регулюються внутрішнім законодавством окремих країн і найчастіше за 

аналогією з правовим становищем національних неурядових організацій.  

Характеризуючи правову природу МНПО, слід зазначити, що в російській 

доктрині міжнародного права переважають думки про те, що вони не є 

суб'єктами міжнародного права, проте цілком можуть виступати в якості 

суб'єктів міжнародно-правових отношений.  

Враховуючи практичний внесок неурядових організацій 

у розвиток сучасних міжнародних відносин і права, різні вчені визнають за 

ними суб'єктів міжнародного права із спеціальною правосуб'ектностью2.  

Головна функція міжнародних неурядових організацій полягає у встановленні 

зв'язків між державами і недержавними сегментами. У цьому випадку 

неурядові організації виступають як би в якості неполітичного освіти і здатні 

діяти в такій якості як на національному, так і міжнародному рівні. Така 

можливість грунтується на зростаючу довіру. Одним з факторів, що сприяють 

встановленню довіри між урядами та неурядовими організаціями, є те, що 

багато неурядові організації проходять національну реєстрацію своїх 

установчих актів, в яких викладено їхні цілі та завдання.  

Вплив МНПО на діяльність міжурядових організацій, їх роль у міжнародних 

відносинах і міжнародному праві виявляються в різних формах. Назвемо деякі з 

них:  

· Інформаційна: МНПО регулярно направляють загальну і приватну 

інформацію державам і міжурядовим організаціям і їх органам у сфері своєї 

діяльності. Також вони поширюють інформацію, отриману від міжурядових 

організацій. Особливо важливу роль відіграють МНПО у поширенні знань про 

права людини.  

· Консультативна: МНПО дають поради та консультації  

організаціям, особам, групам осіб на їх прохання.  

· Правотворча: МНПО традиційно бере участь у правотворчому процесі, 

впливаючи на позицію держав, розробляючи проекти угод. Такі проекти часто 

передаються на розгляд держав і міжурядових організацій. Деякі МНПО 

спеціально займаються неофіційною кодифікацією міжнародного права, 

наприклад, Гаазький інститут міжнародного права. Велику роль у кодифікації 

міжнародного гуманітарного права відіграє Міжнародний комітет Червоного 

Хреста (МКЧХ), за активної участі якого були розроблені Женевські конвенції 

1949 року про захист жертв війни і Додаткові протоколи до них.  
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· Контрольна: все більше зростає роль МНПО у забезпеченні  

дотримання норм міжнародного права і відповідного контролю. Як приклад 

можна відзначити діяльність МКЧХ, основне завдання якого полягає у 

спостереженні за виконанням норм міжнародного гуманітарного права. Ряд 

МНПО, що діють в області прав людини і демократії, наприклад, Міжнародна 

амністія, Міжнародна федерація прав людини, Міжнародна комісія юристів, 

контролюють дотримання міжнародних стандартів з прав людини. Подібні 

ж контрольні функціївиконують МНПО в області охорони навколишнього 

середовища, наприклад, Міжнародний Зелений Хрест.  

· Слідча: МНПО неодноразово створювали спеціальні  

слідчі комісії. Так, з ініціативи Міжнародної асоціації юристів-демократів були 

створені Міжнародна комісія з розслідування злочинів США в Індокитаї (у 

1970 році), Міжнародна комісія з розслідування злочинів Ізраїлю на окупованих 

арабських територіях. В останні роки ряд МНПО, наприклад, Міжнародна 

амністія, створювали спеціальні слідчі комісії для розслідування стану з 

правами людини в Чилі, Руанді, Гаїті. 

Отже, міжнародна неурядова організація - це створена не на підставі 

міжурядової угоди, а на підставі установчих документів, 

зареєстрованих відповідно до національного законодавства однієї держави, 

форма об'єднання представників громадськості різних країн світу, об'єднаних 

єдиною внутрішньою метою, відповідної духові і принципам Статуту ООН і 

нормам міжнародного права, не переслідує у своїй діяльності отримання 

прибутку і комерційних цілей і функціонуюча на території більш ніж двох 

держав. 

2. СТАТУС МІЖНАРОДНИХ НЕУРЯДОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У 

СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ УСТАНОВАХ  ООН  ТА ІНШИХ 

МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ 

В даний час більшість спеціалізованих установ та допоміжних органів 

ООН мають постійні відносини з міжнародними неурядовими організаціями та 

надають їм різні категорії консультативного статусу. Хоча першість у 

встановленні консультативних відносин з МНПО і належить найстаршому 

спеціалізованій установі ООН - МОП, але Організація Об'єднаних Націй з 

питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) має більш розроблену систему 

зв'язків з МНПО, що дозволяє здійснювати активну співпрацю з великою 

кількістю МНПО.  

Серед спеціалізованих установ ООН ЮНЕСКО виділяється широтою діапазону 

своєї діяльності. Роль ЮНЕСКО в міжнародного співробітництва у сфері 

освіти, науки і культури задоволена велика. Початкові положення про 

відносини між ЮНЕСКО та МНПО були сформульовані в Статуті ЮНЕСКО.  

Згідно з п. 4 ст. 10 Статуту ЮНЕСКО, Організація Об'єднаних Націй з 

питань освіти, науки і культури може приймати належні заходи для організації 

консультацій і забезпечення співробітництва з міжнародними неурядовими 

організаціями, що займаються питаннями, що входять в коло її ведення, а також 

покладати на них конкретні доручення. Ця співпраця може також 
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здійснюватися шляхом участі представників зазначених організацій у роботі 

консультативних комітетів, створених Генеральної конференції. Міжнародні 

неурядові організації в силу цілого ряду причин довгий час більш ефективно, 

ніж міжурядові організації, діяли в галузях освіти, науки і культури, і деякі з 

них, наприклад, Міжнародна рада наукових спілок, накопичили чималий досвід 

у здійсненні великих міжнародних програм. Спочатку ЮНЕСКО, так само як і 

ЕКОСОР, надавала різні категорії консультативного статусу постійно 

співробітничав з організацією неурядовим організаціям на офіційній основі. 

Було встановлено три категорії консультативного статусу:  

А - консультативна і співпрацює категорія (вища);  

В - інформаційна та консультативна категорія;  

С - категорія взаємної інформації. 

Керуючись цими положеннями, ЮНЕСКО встановила офіційні відносини 

на трьох різних рівнях або в рамках трьох різних категорій приблизно з 580 

неурядовими організаціями. Відповідно до положень п. 13 ст. 4 Статуту 

ЮНЕСКО Генеральна конференція може запрошувати (за рекомендацією 

виконавчої ради) представників організацій категорії С брати участь у роботі 

дорадчих комітетів, утворених Генеральною конференцією.  

Крім того, важливою особливістю ст. 11 п. 4 є вказівка на стосунки лише з 

МНПО. Це пояснюється тим, що, по-перше, національні неурядові організації 

співпрацюють з національними комісіями ЮНЕСКО і, по-друге, тим, що 

ЮНЕСКО прагнула встановити відносини з організаціями, виражають думку 

можливо більш широкого кола громадськості або фахівців.  

Статус неурядових організацій, встановлений ст. 11 Статуту ЮНЕСКО, 

неухильно підвищувався за допомогою прийняття Генеральною 

конференцією відповідних директив в 1960, 1966 і 1995 рр.. Остання з них - 

директива, що стосується відносин ЮНЕСКО з неурядовими організаціями, 

була прийнята на 28-й сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО.  

Ст. 1 Директиви ЮНЕСКО 1995р. встановлює дві категорії МНПО:  

1. вступають в консультативні відносини;  

2. підтримують асоціативні зв'язки. 

Спільними для обох категорій МНПО є наступні обов'язки:  

         · Регулярно інформувати Генерального директора про свою діяльність, 

яка відповідає програмам ЮНЕСКО, і про допомогу, що надається ними для 

досягнення цілей ЮНЕСКО;  

· Знайомити своїх членів з програмами діяльності ЮНЕСКО і 

результатами, які їх можуть зацікавити;  

· На прохання Генерального директора давати поради і надавати 

допомогу в зв'язку з консультацією з підготовки програм і досліджень 

ЮНЕСКО в рамках їх компетенції; вносити внесок своєю діяльністю в 

реалізацію програм ЮНЕСКО, включати до порядку своїх нарад спеціальні 

питання, що мають відношення до програм ЮНЕСКО;  

· Запрошувати представників ЮНЕСКО на свої наради, порядок денний 

яких становить інтерес для ЮНЕСКО; надавати Генеральному директору 
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періодичні звіти про свою діяльність, нарадах і підтримки, що здійснюється 

ЮНЕСКО;  

           · Вносити істотний внесок в підготовку доповіді Виконавчої ради 

Генеральної конференції про внесок НУО в діяльність ЮНЕСКО;  

· Направляти представників, у міру можливості на високому рівні, на 

конференції міжнародних неурядових організацій. 

Що стосується обов'язків МНПО, що мають статус співучасників, то вони, крім 

перерахованих вище обов'язків, повинні:  

          · Тісно співпрацювати з ЮНЕСКО у розширенні своєї власної діяльності, 

яка в рамках ЮНЕСКО знаходиться в їх компетенції;  

· Надавати допомогу ЮНЕСКО в її зусиллях з розвитку міжнародної 

координації діяльності НУО, що працюють в подібних областях, і сприяти їх 

об'єднанню в великі організації; 

· Направляти представників самого високого рівня на різні види 

консультаційних зустрічей, на які запрошує Генеральний директор і участь в 

яких їх експертів є необхідним;  

· Підтримувати за допомогою своїх мереж, а також регіональних і 

національних представників ефективну співпрацю з органами ЮНЕСКО та 

національними комісіями ЮНЕСКО різних країн.  

Генеральний директор може запрошувати НВО обох категорій в якості 

спостерігачів на сесії Генеральної конференції. Спостерігачі можуть виступати 

з заявами з питань, що входять в їх компетенцію, в комісіях, комітетах і 

допоміжних органах Генеральної конференції за згодою керівників зазначених 

органів. Міжнародна організація праці (МОП) є тристоронньою установою в 

рамках системи ООН. Згідно з п. 3 ст. 12 Статуту МОП, вона може, якщо 

визнає це бажаним, приймати будь-які відповідні заходи для консультацій з 

визнаними неурядовими організаціями. МНПО, які виявляють безсумнівний 

інтерес, принаймні, до однієї зі сфер діяльності МОП та приймають встановлені 

процедури, можуть бути включені в другу категорію, а саме - до Спеціального 

список неурядових організацій МОП. Міжнародна морська організація (ІМО) 

надає консультативний статус неурядовим організаціям, діяльність яких 

безпосередньо пов'язана з її цілями. Таким неурядовим організаціям (в даний 

час їх налічується близько 55) пропонується направляти своїх представників в 

якості спостерігачів на сесії керівних органів ІМО і її комітетів, а також їх 

допоміжних органів. Дитячий фонд Організації Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ) 

надав консультативний статус міжнародним організаціям, які займаються 

діяльністю з метою розвитку і вже отримали консультативний статус при 

ЕКОСОР, здійснюють заходи в інтересах дітей і хотіли б офіційно оформити 

свої відносини з ЮНІСЕФ. До числа традиційних галузей діяльності МНПО 

відносяться охорона здоров'я та розвиток дітей, базову освіту, водопостачання 

та екологічна санітарія та харчування дітей. Світова продовольча 

програма (МПП) запрошує МНПО брати участь в засіданнях її Виконавчої ради 

в якості спостерігачів, і як такі вони можуть виступати на засіданнях. МПП 

здійснює співробітництво в області оперативної діяльності приблизно з 1200 
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МНПО в усьому світі, яке охоплює широке коло заходів, включаючи: збір 

даних, обмін інформацією, визначення та розробку проектів, оцінку 

потреб,обстеження стану в області харчування, розподіл продовольства, 

подання доповідей, контроль або оцінку наслідків. У 

надзвичайних ситуаціях основними галузями є розподіл продовольства і 

спостереження за цим процесом. Світова організація торгівлі (СОТ). У 1996р. 

була прийнята процедура, згідно з якою МНПО було дозволено бути присутнім 

на пленарних засіданнях. Заявки МНПО для участі передаються на реєстрацію 

з Секретаріат СОТ. Такі заявки приймаються, якщо МПНО доведе, що її 

діяльність вписується в роботу СОТ.  

 

 

 

3. ДІЯЛЬНІСТЬ МІЖНАРОДНИХ НЕУРЯДОВИХ 

ОРГАНІЗАЦІЙ ЮРИДИЧНОГО ПРОФІЛЮ 

Розглянемо діяльність такої МНПО юридичного профілю, як Міжнародна 

асоціація кримінального права (МАУП). МАУП була створена в 1924 році як 

правонаступниця Міжнародної асоціації кримінального права, заснованої в 

1889 році. Асоціація є науковою установою і в своїй роботі 

керується принципами, закріпленими в Статуті ООН і Загальної декларації прав 

людини. У своїй діяльності МАУП незмінно прагне до тісного партнерства з 

ООН, її органами та спеціалізованими установами. Консультативний статус 

МАУП був наданий в 1952 році. Асоціація зробила значний внесок у створення 

Міжнародного кримінального суду, оскільки сама ідея створення 

міжнародної кримінальної юрисдикції та відповідного механізму для 

розслідування міжнародних злочинів та порушень прав людини і винесення по 

них судових рішень зародилася і отримала свій розвиток у Міжнародній 

асоціації кримінального права. У співпраці з Центром з недопущення 

міжнародної злочинності Секретаріату ООН Асоціація організувала 

міжнародну конференцію, присвячену системам порівняльного кримінального 

правосуддя (16-20 грудня 1997р.), На якій розглядалося таке важливе питання 

міжнародного кримінального права, як забезпечення узгодженості різних 

національних правових систем і законодавств.  

Істотним внеском Асоціації у діяльність ООН стало проведення 17-го 

Міжнародного конгресу з питань кримінального права (Будапешт, 5-11 

вересня 1999 р .), Присвяченого систем кримінального правосуддя і їхній 

боротьбі  організованою злочинністю.  

Більшість заходів мали безпосередній вплив на програми технічної 

допомоги та співробітництва, які здійснюються Асоціацією спільно з 

різними управліннями та підрозділами Секретаріату ООН та її 

спеціалізованими установами. Ці програми спрямовані на надання 

сприяння країнам, що розвиваються, особливо країнах Африки і арабським 

країнам, а також країнам Центральної та Східної Європи. Вони охоплюють такі 

області діяльності, як зміцнення прав людини і забезпечення їх дотримання в 
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рамках систем кримінального правосуддя, міжнародне співробітництво в 

питаннях кримінального правосуддя, включаючи екстрадицію і взаємну 

допомогу в юридичних питаннях, боротьба проти організованої злочинності та 

її транснаціональних форм, забезпечення належного управління та законності 

та надання підтримки у зв'язку з установою Міжнародного кримінального 

суду.  

Асоціація здійснює тісну і плідну співпрацю з колегами з різних підрозділів 

Секретаріату ООН. Зокрема, діяльність, пов'язана з установою Міжнародного 

кримінального суду і з захистом прав людини, сприяла розвитку співпраці з 

посадовими особами з Управління з правових питань, Центру з прав людини та 

Управління Верховного комісара з прав людини. На жаль, починаючи з 1998 р . 

консультації та співробітництво з посадовими особами з Управління ООН по 

боротьбі з наркотиками і попередження злочинності суттєво скоротилися через 

навмисної політики керівництва цього Управління, незважаючи на 

неодноразові прохання та пропозиції Асоціації про розвиток співробітництва.  

Європейська організація жінок-поліцейських (ЕОЖП) була створена на 

Міжнародній конференції жінок-поліцейських, що пройшла в Нордвейкерхауте 

(Нідерланди) 23 березня 1989 р . Основоположними цінностями ЕОЖП є 

рівність всіх людей, свобода, справедливість і солідарність. Її цілі та діяльність 

визначаються демократичними принципами та основними правами, 

закріпленими у Загальній декларації прав людини.  

Спеціальний консультативний статус ЕОЖП отримала в 1996 році. 

ЕОЖП - це некомерційна організація, у своїй діяльності повністю 

незалежна від урядів країн, політичних течій і впливу інших груп. Протягом 

останніх років основною метою ЕОЖП залишалася «оптимізація становища 

жінок на поліцейській службі в європейських країнах», що досягається 

наступними засобами:  

· Обмін знаннями, інформацією та досвідом щодо становища жінок в 

організаціях поліції різних європейських країн;  

· Заохочення міжнародних досліджень та навчання за темами, що мають 

важливе значення для оптимізації роботи жінок-поліцейських у Європі;  

· Проведення раз на два роки європейської конференції та 

відповідних семінарів для поліцейських обох статей, заохочення створення 

національних організацій жінок-поліцейських;  

· Забезпечення взаємної підтримки європейських жінок-поліцейських;  

· Встановлення контактів у всіх європейських країнах і створення бази даних з 

адресами.  

Всі пропозиції, що надходять від ООН, поширюються серед членів ради 

ЕОЖП, які з великим інтересом їх вивчають. Однак у зв'язку з 

обмеженістю бюджету ЕОЖП співробітники цієї організації не в змозі, на жаль, 

взяти участь у роботі багатьох нарад.  

У період з 1996 по 1999 р . будь-які конкретні заходи спільно з органами 

та спеціалізованими установами ООН не проводилися. Однак ЕОЖП на 

регулярній основі поширює матеріали про основні положення 
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міжнародних договорів, присвячених захисту прав жінок, в тому числі, 

наприклад, в ході лекцій, семінарів і спілкування з представниками 

преси. У 1999 р . було проведено низку заходів:  

         · Організовано шостий європейський семінар з питань просування по 

службі;  

· В Дубліні (Ірландія) проведена третя конференція жінок-керівників, що 

працюють в поліції європейських країн;  

· У Брюсселі (Бельгія) проведено європейська конференція щодо 

встановлення зв'язків;  

· У Софії (Болгарія) проведена конференція для жінок-поліцейських з 

країн Південно-Східної Європи і т. д.  

Міжнародна служба з прав людини була заснована в 1984р.  

з метою заохочення здійснення міжнародних стандартів, декларацій і 

принципів у галузі прав людини. Вона прагне надавати допомогу 

правозахисникам і правозахисним організаціям і зміцнювати їх можливості, в 

тому числі допомагає їм робити внесок в роботу ЕКОСОР, його допоміжних 

органів та інших нарад та конференцій ООН.  

У своїй роботі Міжнародна служба з прав людини керується такими 

принципами:  

· Отримується інформація про програму ООН в області прав людини 

аналізується, обробляється і подається у різних формах, з тим, щоб забезпечити 

її максимальне використання правозахисниками;  

· Міжнародна служба розробляє проекти та ініціативи, спрямовані на 

надання допомоги жертвам і правозахисникам в отриманні більш широкого 

доступу до механізмів ООН. Вона добивається також налагодження зв'язків між 

національними та міжнародними неурядовими організаціями та дипломатами; 

· Міжнародна служба вважає, що національні правозахисники та 

правозахисні організації повинні грати важливу роль в заохочення і захист 

загальних принципів прав людини в контексті своїх власних культур і 

соціально-економічних умов; 

· Мета кожного заходу полягає у зміцненні можливостей правозахисників 

та неурядових організацій; в рамках програм Міжнародної служби 

правозахисникам на регулярній основі надаються такі послуги, які можуть 

коригуватися з урахуванням потреб і пріоритетів користувачів. 

Протягом останніх 10 років Міжнародна служба з прав людини здійснює 

свою діяльність в рамках чотирьох основних програм: 

· Інформаційна програма: Видання щоквартального оглядового документа 

Human Rights Monitor: серії HR-DOC-DH: документа HR-Dossiers та 

ознайомчих довідників. У документі Human Rights Monitor подається 

інформація про всі проведених ООН в Женеві та Нью-Йорку нарадах з питань 

прав людини.  

· Навчально-просвітня програма: вона включає в себе проведення 

Женевських навчальних курсів і регіональних навчальних сесій, головним 

чином для представників неурядових організацій. Крім того, Міжнародна 
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служба щороку організовує підготовку для представників урядів або в рамках 

курсів ООН / МОП, або в рамках інших сесій, організованих науковими 

центрами, наприклад, Інститутом аспірантури в Женеві.  

· Програма зв'язку, яка включає здійснюються спільно МНПО заходи 

щодо здійснення конкретних цілей, створення мереж, а також реалізації 

проектів, що присвячені правам МНПО в системі ООН, проектів із захисту 

правозахисників і проектів, присвячених економічним, соціальним 

і культурним правам. У рамках цієї програми міжнародна служба сприяє 

підтримці контактів між МНПО і дипломатами шляхом організації зустрічей 

між ними з конкретних питань. 

 · Консультативна програма.  

Міжнародний рух за реформу пенітенціарної системи  

(МДРПС) являє собою добровільну асоціацію національних організацій, які 

виступають за реформу пенітенціарної системи, з 88 країн. Спеціальний статус 

МДРПС наданий у 1983 р . МДРПС бере участь у вирішенні широкого кола 

проблем кримінального правосуддя і через свої філії проводить роботу з метою 

заохочення участі громадськості у діяльності системи кримінального 

правосуддя. МДРПС є глобальним форумом для обговорення відповідних 

проблем та підвищення рівня обізнаності громадськості про злочинність і 

поводженні з правопорушниками. 

ВИСНОВКИ 

Слід зробити висновок про те, що в міжнародно-правовій літературі з 

питання про статус міжнародних неурядових організацій є в основному дві 

точки зору:  

1. МНПО не є суб'єктами міжнародного права;  

2. МНПО, не будучи суб'єктами міжнародного права, являють собою 

учасників міжнародних правовідносин і, можливо, в майбутньому відбудеться 

становлення їх міжнародної правосуб'єктності.  

На думку більшості юристів, міжнародні неурядові організації не є 

суб'єктами міжнародного права, але повинні здійснювати свою діяльність, 

виходячи з його принципами і нормами. Усередині держав правовий статус 

МНПО визначається національним законодавством. За ними і міжнародним 

персоналом МНПО визнаються певні привілеї та імунітети.  

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ 

 

 

В ході лекції з навчальної дисципліни «Неурядові правозахисні 

організації» розглянуто лише частину з того значного кола питань, що 

необхідно буде опанувати майбутнім юристам при вивченні курсу. 

Саме тому при підготовці до семінарських та практичних занять з теми 

рекомендується звернутись не лише до базових підручників, а ще й до інших 

джерел, які можна знайти у бібліотеці університету або у книжковому фонді 

навчально-методичного кабінету кафедри загальноправових дисциплін. 
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В процесі вивчення теми лекції пропонується для кращого засвоєння 

навчального матеріалу ознайомитись з підручниками та посібниками з числа 

зазначених у списку літератури. При використанні джерел іноземних авторів 

необхідно опанувати навчальний матеріал, корегуючи його з урахуванням 

положень законодавства України.        
 

 

 

 


