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Недержавні непідприємницькі  
правозахисні організації: 
політико-правовий аспект 

Стаття присвячена визначенню місця недержавних непідприємницьких організацій у системі 
захисту прав і свобод громадян у демократичній, правовій державі.  

 
The article is devoted to the defining the place of non-state and non-business establishments in the 

system of the defense of the of the citizens’ rights and freedoms in the democratic and legal state. 

А ктуальність теми. У зв’язку з 
побудовою демократичної, 
соціальної і правової держави 
постало чимало проблем, багато з 

яких успішно вирішується. При цьому чимало 
питань залишаються відкритими. До них 
передусім слід віднести відсутність належної 
правової взаємодії держави і громадянського 
суспільства. Досконало не вивчено сутність 
змісту цієї взаємодії, системи правового 
взаємозв’язку громадянського суспільства і 
держави. Саме тому проблема побудови 
громадянського суспільства при визначальній 
ролі людини і її добровільно сформованих 
об’єднань потребує спеціального поглибленого 
теоретичного вивчення. 

Дослідження даної проблематики є об’єктом 
наукової уваги науковців в юриспруденції та 
суспільствознавстві, зокрема А. де Токвіля [4], 
Новикова М.М. [2], Матвєєвої Т.Д. [3], 
Матвієнко А. [7] та інших.  

Період системних суспільно-політичних 
змін, які переживає наша країна, і в науковому і 
в практичному планах з особливою гостротою 
ставить питання про відносини між державою 
та суспільством, про характер і динаміку цих 
відносин.  

Наскільки важливо державі, як політичній 
організації розвиток громадянського 
суспільства, прагнення до побудови істинної 
демократії?  

Процес демократичних перетворень 
українського суспільства, його політичне, 
економічне і соціальне реформування, 
створення демократичної, правової держави 
неможливі від забезпечення і захисту прав 
людини. 

У статті 3 Конституції України закріплено: 
“Права і свободи людини і їх гарантії 
визначають зміст і направленість діяльності 
держави. Утвердження і забезпечення прав і 
свобод громадянина являється головним 
обов’язком держави” [1, с. 5]. 

Таким чином, дотримання і захист прав і 
свобод громадянина з боку держави – одна з 
цілей, які здійснюються в суспільстві, 
перетворень, які покликані змінити положення 
індивіда, гарантувати особисту свободу, 
недоторканність, соціальну захищеність, 
створити достойні умови життя, реалізацію 
його культурного і творчого потенціалу, участь 
в політичному житті. 

Сучасна теорія держави і права визначає 
людину як головну дійову особу зі своєю 
системою різноманітних потреб, інтересів, прав 
і обов’язків, а громадські об’єднання – як 
інституційне втілення їх єдності. У зв’язку з 
побудовою демократичної, соціальної і 
правової держави постало чимало проблем, 
багато проблем з яких вирішується. Значним 
досягненням вітчизняної юриспруденції є 
розробка і впровадження в законодавство 



172  

 

Наукові праці. Том 44  

механізмів саморегуляції громадянського 
суспільства на пріоритеті загальнолюдських 
цінностей, що сприяє формуванню паростків 
демократії і правової державності [2]. 
Систематизація сучасного законодавства на 
основі Конституції України і встановлення 
ієрархії правових актів дозволяє уникнути 
ґрунтовних протиріч та неконтрольованих 
процесів у правовому регулюванні суспільних 
відносин. Цьому питанню і присвячується дана 
стаття.  

Важливе місце в системі захисту прав і 
свобод громадянина займають недержавні 
непідприємницькі правозахисні організації. 

Досвід роботи вітчизняних недержавних 
правозахисних організацій дозволив зробити 
деякі висновки, дати визначення поняття 
“правозахисні організації”, назвати специфічні 
ознаки, які відрізняють правозахисні організації 
від інших громадських об’єднань, схожих по 
функціям, дати класифікацію правозахисним 
організаціям. 

Правозахисні організації – це ті організації, 
які покликані служити обездоленим групам 
населення, сприяти реалізації їх прав, 
добиватися соціальних змін і бути на службі 
людей. Це – незалежні, ефективно діючі 
неурядові організації, які вносять вагомий 
вклад в захист основних прав людини, 
сприяють національному розвитку, 
забезпечують єдність суспільства і укріплення 
стабільності і безпеки країни. Їх діяльність 
спрямована на те, щоб управління на всіх 
рівнях стало прозорим і доступним для 
контролю, щоб дати можливість громадянам 
через громадські організації, широко приймати 
участь в демократичних процесах і розвитку 
прав людини і основних свобод [2, с. 94]. 

Правозахисні організації – один із видів 
більш широкого поняття “громадське 
об’єднання”. Поняття громадського об’єднання 
дає ст. 1 Закону України “Про об’єднання 
громадян”: ” Об’єднанням громадян є 
добровільне громадське формування, створене 
на основі єдності інтересів для спільної 
реалізації громадянами своїх прав і свобод”. 

 На законодавчому рівні закріплюються 
принципи створення та діяльності об’єднань 
громадян (ст. 6). Ними є: добровільність 
утворення, рівноправність усіх членів, 
самоврядування, законність, гласність. 
Останній принцип, окрім іншого, передбачає, 
що об’єднання повинні регулярно 
оприлюднювати свої основні документи, склад 
керівництва, дані про джерела фінансування і 
видатки. 

Крім того окремі види правозахисних 
організацій можуть створюватись в інших 

організаційно-правових формах на основі 
наступних законів: Закону України від 1 грудня 
1998 року “Про молодіжні та дитячі громадські 
організації”, Закону України від 21 вересня 
1997 року “Про благодійність і благодійні 
організації”. 

Головна особливість неурядових організацій 
– самоорганізація. Це означає, що організація 
створюється по ініціативі окремих або групи 
громадян, а не уряду або державних органів. Як 
правило, правозахисні організації не являються 
масовими, а їх програмні (статутні) цілі 
обмежуються колом конкретних проблем. 
Правозахисні організації носять некомерційний 
характер, їх бюджет в основному складається із 
внесків членів організації, пожертвувань і 
інших джерел (гранти, які отримують внутрі 
країни і від міжнародних організацій і т.п). 

Виникнення громадських організацій – це 
закон демократії. Алексіс Де Токвіль вважав, 
що сама суть демократичного устрою 
заключається в обмеженні влади уряду, що лиш 
сама людина, суспільство, народ мають право 
визначати свої інтереси і захищати їх. Він 
рішуче виступав проти того, щоб всі клопоти 
брала на себе держава. Об’єктивність 
виникнення громадських об’єднань в 
демократичному суспільстві Токвіль не тільки 
відносить до одного із законів, які управляють 
людським суспільством, але вважає цей закон 
абсолютно непреложним і точним. “Самой 
демократической страной в мире является та из 
стран, где... люди достигли наивысшего 
совершенства в искусстве сообща добиваться 
цели..., и чаще других применять этот метод 
колективного действия” [3, с. 28]. 

Правозахисні організації наділені усіма 
ознаками, які притаманні громадським 
об’єднанням (організаціям). Однак вони мають 
свої особливості і специфічні ознаки, які 
дозволяють виділити їх як особливий вид 
громадських об’єднань і дати внутрішню 
класифікацію.  

Особливістю і специфічними ознаками 
правозахисних організацій являються: 
1. Їх цільове призначення – захист прав і 

свобод громадян. У відповідності з цією 
ознакою стало можливим дати внутрішню 
класифікацію правозахисних організацій. 

2. Особливість правозахисних організацій 
полягає в тому, що вони не ставлять своєю 
ціллю отримання якої-небудь вигоди і діють 
безкорисливо.  

3. Правозахисні організації як вид 
неполітизованих громадських організацій не 
займаються підтримкою політичних партій 
або політичних рухів. 

4. Особливістю правозахисних організацій 
являються і незалежні від держави джерела 
фінансування, що дозволяє їм здійснювати 
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свою діяльність в області захисту прав 
людини, вільну від впливу владних 
структур. При цьому правозахисники 
можуть і навіть повинні взаємодіяти з 
представниками органів державної влади в 
цілях досягнення своїх статутних задач, від 
них іноді залежить прийняття політично 
значущих рішень. 
Класифікація правозахисних організацій 

пов’язана із значними труднощами, які 
обумовлені не тільки великою їх кількістю, але 
й наявністю різних критерієв, на основі яких 
вона можлива. Найбільш цікавим 
представляються класифікації по сферах 
діяльності і нормативно-правовим підставам їх 
створення. 

Виходячи із цих крітерієв, можна 
запропонувати класифікаційну схему: 
1. Неурядові правозахисні організації загальної 

концепції. 
2. Неурядові правозахисні організації 

спеціальної концепції: 
− організації економічної орієнтації; 
− правозахисні організації, основною ціллю 
яких являється захист прав призовників і 
військовослужбовців; 

− організації, які займаються захистом прав 
жінок; 

− молодіжні правозахисні організації; 
− організації, які захищають права 
біженців, переселенців; 

− правозахисні організації, які надають 
допомогу безнаглядним дітям і дітям-
сиротам. 

3. Класифікація неурядових правозахисних 
організацій в залежності від нормативно-
правової підстави їх створення: 
− правозахисні організації, які створені у 

відповідності з Законом України від 
21.09.1997 р. “Про благодійність і 
благодійні організації”; 

− правозахисні організації, створені для 
захисту віруючих у відповідності із 
Законом України від 23.04.1991 р. “Про 
свободу совісті і релігійні організації; 

− молодіжні і дитячі організації, які 
створені у відповідності з Законом 
України від 1.12.1998 р. “Про молодіжні 
та дитячі громадські організації”. 

Як вже відмічалось вище, Алексис Де 
Токвіль вважав, що самою демократичною 
країною вважається та, де люди досягли 
найвищої досконалості в мистецтві досягнення 
цілей. 

Для того, щоб створити необхідні для цього 
умови, важливу роль відіграють як фактор 
самоорганізації людей, так і бажання влади 
визначати вектор розвитку громадянського 
суспільства. 

Громадянське суспільство – це по суті теж 
влада, але тільки не влада держави над народом, а 

влада суспільства над державою. 
Що ж насправді відбувається в області 

удосконалення законодавства про некомерційні 
організації, які існують в ім’я прав і свобод? Як 
держава сприяє їх становленню і формуванню 
громадянського суспільства? 

Важливим елементом становлення нових 
відносин являється розвиток недержавного 
некомерційного сектору, який потрібен для 
становлення ринку в галузях соціальної сфери. 
Усвідомлюючи необхідність формування 
законодавчої ніші для некомерційних організацій, 
держава приймає відповідні закони. 

Новий Цивільний Кодекс, який вступив в силу з 
1 січня 2004 року, ввів поняття “непідприємницькі 
організації”. “Непідприємницькими товариствами є 
товариства, які не мають на меті одержання 
прибутку для його наступного розподілу між 
учасниками” [6, с. 4].  

 Ще один важливий правовий акт держава 
прийняла у 1997 році: Закон України “Про 
благодійництво і благодійні організації”.  

1 грудня 1998 року був прийнятий закон 
України “Про молодіжні і дитячі громадські 
організації”, який визначає особливості 
організаційних і правових основ створення і 
діяльності молодіжних і дитячих громадських 
об’єднань та державні гарантії забезпечення їх 
діяльності [5]. 

Державна допомога молодіжним і дитячим 
громадським об’єднанням надається в таких 
формах: надання інформації про державну 
політику по відношенню до дітей і молоді; 
методична та організаційна допомога в питаннях 
соціального становлення і розвитку молоді і дітей; 
сприяння створенню підприємств, організацій і 
установ, які надають послуги молоді і дітям або 
сприяють зайнятості молоді. Фінансова підтримка 
держави проявляється в Державному бюджеті 
України, де окремим рядком визначенні на 
підтримку молодіжних і дитячих громадських 
організацій, а також обласних, Автономної 
Республіки Крим, Київського і Севастопольського 
міських союзів молодіжних і дитячих 
громадських організацій, діяльність яких 
направлена на забезпечення соціального 
становлення і розвитку молодих громадян. 

У відповідності з Законом України “Про 
професійні союзи, їх права і гарантії діяльності” 
від 15 вересня 1999 року і Законом України 
“Про внесення змін в Закон України “Про 
професійні союзи, їх права і гарантії діяльності” 
від 13 грудня 2001 року професійним союзом 
(профсоюзом) в Україні являється добровільна 
неприбуткова громадська організація, яка 
об’єднує громадян, зв’язаних спільними 
інтересами по роду їх професіональної 
(трудової) діяльності (навчання). Основною 
метою створення професійних союзів являється 
представництво і захист трудящих, їх 
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соціально-економічних прав і інтересів членів 
профсоюзу. 

У відповідності з Законом України “Про 
свободу совісті і релігійні об’єднання” 
релігійним об’єднанням в Україні визнається 
добровільне об’єднання громадян України, 
інших осіб, які постійно і на законних підставах 
проживають на території України, створене з 
метою спільного сповідування і 
розповсюдження віри і (обладающее) 
відповідними цій меті ознаками: 
віросповідання; проведення богослужінь, інших 
релігійних обрядів і церемоній; навчання релігії 
і релігійне виховання своїх послідовників. 

Релігійні організації в Україні створюються 
з метою задоволення релігійних потреб 
громадян сповідувати і розповсюджувати віру і 
діють відповідно своїй ієрархічній і 
інституційній структурі, вибирають, 
назначають і змінюють персонал згідно своїм 
статутам. Релігійними об’єднаннями являються 
релігійні товариства (релігійні громади), 
управління і центри, монастирі, релігійні 
братства, місіонерські товариства (місії), 
духовні учбові заклади, а також об’єднання, які 
створюються з вище перелічених організацій. 
На інші організації, створені на релігійній 
основі, дія цього закону не поширюється. 

Важливим кроком в удосконаленні 
законодавчої бази крім вище названих законів 
має прийнятий у другому читанні Закон 
України “Про непідприємницькі 
організації” [6]. Його предметом є регулювання 
правового статусу недержавних неприбуткових 
організацій, а його дія спрямована на 
впорядкування діяльності таких організацій, що 
не мають на меті створення майнових прав для 
учасників цих організацій, їхніх кредиторів 
тощо та (це дуже суттєво) на забезпечення прав 
і свобод громадян. Дія законопроекту не 
розповсюджується на політичні, профспілкові 
та інші організації, діяльність яких регулюється 
окремими законами. Чому потрібен такий 
закон? В усьому світі, регулюючи 
функціонування так званого “третього сектора”, 
держави створюють механізм підтримки тих 
організацій, діяльність яких має суспільно 
корисний характер і нескерована на отримання 
комерційного прибутку (отримані організацією 
надходження повинні не розподілятися у 
вигляді дивідендів тощо, а йти на підтримку її 
статутної діяльності). Саме за рахунок такого 
законодавства про “неприбуткові” організації у 
цивілізованих країнах успішно функціонують 
сфери культури, освіти, науки, соціальної 
підтримки, працюють численні благодійницькі 
фонди.  

Важливо підкреслити, що в Законі держава 
декларувала невтручання органів державної 
влади та їх посадових осіб в діяльність 
непідприємницьких організацій, рівно як і 
невтручання непідприємницьких організацій в 
діяльність органів державної влади та їх 
посадових осіб. 

Держава взяла на себе дотримання прав і 
законних інтересів непідприємницьких 
організацій, надання підтримки їх діяльності, 
законодавче регулювання надання їм 
податкових пільг і переваг. Державна 
підтримка може виражатися у вигляді цільового 
фінансування окремих суспільно корисних 
програм непідприємницьких організацій по їх 
заявках (державні гранти); укладання договорів, 
в тому числі на виконання робіт і надання 
послуг; соціального заказу на виконання різних 
державних програм необмеженому кругу 
непідприємницьких організацій на конкурсній 
основі. 

Разом з тим, на сьогодні в Україні відсутній 
базовий закон про неприбуткові організації, 
який встановив би “правила гри”, спільні для 
всього “третього сектора”. Натомість кожен з 
чинних законів – “Про об’єднання громадян”, 
“Про благодійність та благодійні організації”, 
“Про творчі спілки” – визначає власні правила 
та процедури реєстрації. Самих реєстрів маємо 
сьогодні вже цілих шість. 

До того ж, кожний з названих законів є 
надзвичайно громіздким. А в разі остаточного 
ухвалення рамкового базового закону “Про 
непідприємницькі організації” закони, які 
будуть віддзеркалювати конкретну специфіку 
громадських організацій певного типу, можна 
буде зробити невеликим за обсягом, а сама 
процедура реєстрації цих організацій значно 
спроститься. 

Крім того, постає ряд питань загального і 
фінансового управління некомерційними 
організаціями. Більшості українських 
некомерційних організацій не достає 
професіоналізму і навиків управління, збору 
фінансових коштів для їх діяльності. Не 
вироблені ефективні способи взаємодії 
некомерційних організацій і державних 
структур управління, бізнесу, а також засобів 
масової інформації. Відсутня повноцінна база 
даних організацій, які працюють в 
некомерційних сферах. 

Всі ці проблеми потребують негайного 
вирішення. Існує класична структура 
громадянського суспільства, де функціонують 
політичний сектор, бізнес-сектор і “третій 
сектор” – непідприємницькі організації. На 
жаль ці організації в Україні не стали досі 
активним важелем впливу на владні структури 
в плані забезпечення конкретних потреб та 
інтересів громадян. Не стали, зокрема, через те, 
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