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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. В Україні процес переходу від тоталітарної 

держави до демократії поєднується з проблемою формування громадянського 

суспільства як сфери спонтанного самовиявлення вільних громадян і добровільно 

сформованих ними організацій та об’єднань у всіх сферах життя суспільства та 

відносин між ними. Однією з найхарактерніших рис громадянського суспільства у 

взаємозв’язку і взаємовпливі особистості та держави є існування як організованих 

груп людей, так і представників громадськості, які можуть об’єднуватися для того, 

щоб відстоювати свої права та інтереси не лише на рівні окремого індивіда, що 

часто виявляється неефективним, але і на рівні людської спільноти в цілому. 

 Розвиток громадянського суспільства в Україні нерозривно пов’язаний також 

зі зростанням кількості громадських об’єднань та з активним здійсненням ними 

своєї діяльності. Важливу роль при цьому відіграє здатність громадських об’єднань 

бути учасниками цивільно-правових відносин. Цивільний кодекс України 2003 року 

[7] визнав громадські організації непідприємницькими товариствами, що надало 

значний поштовх розвитку цивільних відносин за їх участі та утвердженню 

особливого місця громадських об’єднань серед суб’єктів цивільного права. 

Водночас, у Цивільному кодексі України недостатньо врегульовані відносини за 

участю непідприємницьких юридичних осіб: кодекс містить всього лише дві статті, 

присвячені непідприємницьким товариствам, і жодної - громадським об’єднанням. 

З 1 січня 2013 року набув чинності Закон України «Про громадські 

об’єднання», що визначає порядок утворення, реєстрації, діяльності та припинення 

громадських об’єднань. Однак і спеціальний закон недостатньо повно врегульовує 

правове становище громадських об’єднань саме як учасників цивільно-правових 

відносин, не вирішені також питання реалізації об’єднаннями права власності та 

інших речових прав, участі громадських організацій у договірних відносинах, 

захисту їхніх майнових прав та ряд інших.         

Вказані обставини зумовлюють необхідність ґрунтовного теоретичного 

осмислення та дослідження приватноправових аспектів діяльності громадських 



об’єднань, перш за все як основоположного інституту громадянського суспільства. 

У цьому контексті особливу роль відіграє цивільне право як галузь права, що за 

своїм глибинним покликанням спрямована на забезпечення автономії індивіда та 

його особистої свободи. 

Водночас, реалізація вказаних завдань ускладнюється незадовільним станом 

відповідних наукових досліджень. Окремі питання участі громадських об’єднань та 

їх окремих видів у цивільно-правових відносинах тією чи іншою мірою знайшли 

відображення у наступних дисертаційних роботах: К.Б. Дудорової «Цивільно-

правове регулювання діяльності товарних бірж в Україні» (Київ, 1995), О.М. 

Соловйова «Право собственности профессиональных союзов Украины» (Харків, 

2002), О.Ю. Літвіної «Правове положення благодійних організацій в Україні» 

(Харків, 2003), І.М. Кучеренко «Організаційно-правові форми юридичних осіб 

приватного права» (Київ, 2004), В. О. Чепурнова «Правовий статус благодійних 

установ та товариств за законодавством України» (Київ, 2004), Л.М. Мандрики 

«Право власності політичних партій в Україні» (Харків, 2005), В.Д. Фучеджі 

«Релігійні організації як суб’єкти цивільного права» (Харків, 2006), Ю.В. Кривенко 

«Цивільно-правовий статус релігійних організацій в Україні» (Одеса, 2007), Ю.В. 

Вітки «Недержавні пенсійні фонди: особливості цивільно-правового статусу» 

(Львів, 2008), А.В. Зеліско «Правовий статус споживчих товариств» (Київ, 2008), 

В.Ф. Піддубної «Релігійні організації як суб’єкти цивільних правовідносин» (Харків, 

2008), І.В. Плахіної «Цивільно-правовий статус бірж» (Київ, 2009), М.А. Тіхонової 

«Непідприємницькі фізкультурно-спортивні організації як суб’єкти цивільного 

права» (Харків, 2009), В.С. Деревніна «Цивільно-правове положення товарної біржі 

за законодавством України» (Одеса, 2010), Є.О. Ятченка «Речові права релігійних 

організацій на майно культового призначення» (Київ, 2010), К.Р. Добкіної 

«Цивільно-правовий статус торгово-промислової палати України» (Київ, 2012),  Н. 

Ю. Філатової «Саморегулівні організації як суб’єкти цивільного права» (Харків, 

2014). 

Цивільно-правовому статусу громадських об’єднань присвячені дисертаційні 

дослідження М.В. Менджул «Громадські організації як суб’єкти цивільного права» 



(Київ, 2011), Ю.І. Парути «Громадські об’єднання як учасники цивільних 

правовідносин» (Київ, 2015), Л.В. Ущапівської «Цивільно-правовий статус 

громадських об’єднань» (Київ, 2015), однак у цих роботах не знайшов відображення 

взаємозв’язок громадських об’єднань та громадянського суспільства як особливої 

приватної, цивільно-правової сфери реалізації прав та інтересів окремих індивідів і 

їх об’єднань, не досліджений взаємозв’язок і взаємний вплив розвитку 

громадянського суспільства і громадських об’єднань, поза увагою залишилися і 

проблеми реалізації та захисту громадських об’єднань як учасників цивільних 

правовідносин на сучасному етапі підвищення ролі і значення громадянської 

ініціативи і суспільної активності. 

Усе вищевикладене зумовлює актуальність обраної теми дослідження та 

необхідність проведення глибокого та ґрунтовного цивільно-правового аналізу 

окресленого кола проблем в період активного переформатування в Україні основ і 

змісту громадянського суспільства, зміщення акцентів на самодіяльність і 

відповідальність громадян. 

 Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження 

виконувалося відповідно до державної бюджетної науково-дослідної теми 

"Доктрина права в правовій системі України: теоретичний та практичний аспекти" 

№ 11 БФ 042-01 (номер державної реєстрації 0111U008337), яка досліджувалася на 

юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка з 01 січня 2011 р. по 31 грудня 2015 р.  

Мета і задачі дослідження. Мета дослідження полягає у формуванні власних 

наукових та практичних висновків у процесі поглибленого цивільно-правового 

аналізу поняття громадянського суспільства, етапів його розвитку, ознак та 

структури, способів забезпечення балансу приватних і публічних інтересів у процесі 

функціонування і посилення ролі громадянського суспільства в Україні, місця і 

значення громадських об’єднань у сучасному українському суспільстві, поняття 

громадських об’єднань як непідприємницьких товариств, порядку створення, 

управління та припинення громадських об’єднань, особливостей реалізації права 

власності та інших речових прав, участі у договірних відносинах та захисту 



майнових прав громадських об’єднань, а також у розробленні пропозицій щодо 

вдосконалення сучасного законодавства і рекомендацій щодо практичного 

застосування відповідних норм законодавства у цій сфері. 

Для досягнення цієї мети сформульовані наступні задачі дослідження: 

- проаналізувати розвиток, визначити поняття, ознаки та структуру 

громадянського суспільства; 

- встановити способи забезпечення балансу приватних і публічних інтересів у 

функціонуванні громадянського суспільства за участі громадських об’єднань; 

- визначити місце і роль громадських об’єднань у сучасному українському 

суспільстві; 

- розкрити поняття громадських об’єднань як непідприємницьких товариств; 

- встановити особливості створення та припинення громадських об’єднань як 

юридичних осіб; 

- визначити особливості управління громадськими об’єднаннями; 

- проаналізувати механізм реалізації права власності та інших речових прав 

громадськими об’єднаннями; 

- встановити особливості участі громадських об’єднань у договірних 

відносинах; 

- виявити способи захисту майнових прав громадських об’єднань.  

Об’єктом дослідження є цивільно-правові відносини, що виникають під час 

створення, діяльності та припинення громадських об’єднань як визначального 

інституту громадянського суспільства. 

Предметом дослідження є міжнародні акти, норми українського 

законодавства, що регулюють цивільно-правові відносини у сфері створення, 

діяльності та припинення громадських об’єднань, а також наукові погляди, ідеї, 

концепції і теорії, матеріали судової практики, що сформувалися у зазначеній сфері. 

Методологічною основою дослідження є низка загальнонаукових та 

спеціальних методів пізнання. Зокрема, за допомогою діалектичного та історичного 

методу досліджуються загальнотеоретичні аспекти поняття громадянського 

суспільства та громадських об’єднань, історичного становлення та розвитку 



концепції громадянського суспільства. Використання системного підходу та 

системно-структурного методу дає можливість розглядати громадські об’єднання як 

окремий інститут у системі інститутів громадянського суспільства, визначити місце 

і роль громадських об’єднань у сучасному українському суспільстві, а також 

дослідити способи забезпечення балансу приватних і публічних інтересів у 

функціонуванні громадянського суспільства. Формально-логічний метод 

застосовується для з’ясування особливостей правового статусу громадських 

об’єднань як учасників цивільних відносин, а також дослідження механізму 

реалізації права власності та інших речових прав громадських об’єднань та 

визначення особливостей участі громадських об’єднань у договірних відносинах, а 

також для визначення методологічних засад та гарантій цивільно-правового захисту 

майнових прав громадських об’єднань. Порівняльно-правовий метод виявився 

найбільш ефективним для порівняльного аналізу відповідних положень про поняття 

громадянського суспільства та громадських об’єднань у теоретичних розробках 

представників різних галузей права та положень Цивільного кодексу України, а 

також для порівняння нормативних положень раніше чинного та сучасного 

законодавства, що стосуються громадських об’єднань.  

Науково-теоретична основа дослідження. Науково-теоретичне підґрунтя 

дослідження становлять праці спеціалістів у сфері цивільного права та 

представників інших галузей права і науки І.В. Бейцун, К.П. Беляєва, Д.М. 

Бікмурзіної, В.А. Васильєвої, Ю.В. Вітки, А.Б. Гриняка, В.С. Деревніна, К.Р. 

Добкіної, К.Б. Дудорової, І.П. Жигалкіна, А.В. Зеліско, О.І. Зозуляк, Т.П. Карнаух, 

В.В. Кочина, В.М. Кравчука, Ю.В. Кривенко, І.М. Кучеренко, Д.С. Лещенка, О.П. 

Ліхотнікової, О.Ю. Літвіної, О.С. Лотюк, Л.М. Мандрики, М.В. Менджул, Н.М. 

Оніщенко, Ю.І. Парути, В.Ф. Піддубної, І.В. Плахіної Й.О. Покровського, А.М. 

Пономарьова, В.Д. Примака, О.М. Соловйова, М.А. Тіхонової, М.О. Ткалича, Л.В. 

Ущапівської, Н.Ю. Філатової, В.Д. Фучеджі, В.О. Чепурнова, П.П. Черевко, Ц.А. 

Ямпольської, Є.О. Ятченка та ін. 

Загальну теоретичну базу дослідження склали роботи видатних та відомих 

цивілістів І.А. Безклубого, Т.В. Боднар, В.І. Борисової, В.А. Васильєвої, І.В. 



Венедіктової, М.К. Галянтича, С.Д. Гринько (Русу), А.Б. Гриняка, О.В. Дзери, А.С. 

Довгерта, Ю.О. Заіки, І.С. Канзафарової, В.М. Коссака, А.В. Коструби, О.В. 

Кохановської, Л.В. Красицької, Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця, Р.А. Майданика, О.О. 

Отраднової, С.О. Погрібного, С.О. Сліпченка, І.В. Спасибо-Фатєєвої, Р.О. 

Стефанчука, Є.О. Харитонова, О.І. Харитонової, Я.М. Шевченко, С.І. Шимон, В.Л. 

Яроцького та ряду інших. 

Наукова новизна одержаних результатів дисертаційної роботи полягає в 

тому, що дисертація є першим комплексним монографічним дослідженням поняття, 

ознак та структури цивільно-правового статусу громадських об’єднань як 

визначального у функціонуванні громадянського суспільства інституту. 

У результаті проведеного дослідження сформульовано ряд наукових 

положень і висновків, що виносяться на захист: 

Вперше: 

- обґрунтовується, що громадські об’єднання як добровільні ініціативні форми 

самоорганізації громадян та юридичних осіб приватного права становлять основу 

сучасного громадянського суспільства, оскільки забезпечують ефективну та 

комплексну взаємодію вільних та автономних учасників суспільних відносин, а 

також реалізацію і захист прав, свобод та інтересів таких учасників; 

- обґрунтовується, що поєднання публічних та приватних інтересів у 

правовому регулюванні відносин у сфері утворення, реєстрації (легалізації), 

діяльності та припинення громадських об’єднань спрямоване на забезпечення 

балансу таких інтересів у функціонуванні громадянського суспільства в цілому; 

- обґрунтовується висновок про те, що приватні інтереси у сфері правового 

регулювання функціонування громадських об’єднань забезпечуються шляхом 

надання громадським об’єднанням свободи у задоволенні економічних, соціальних, 

культурних, екологічних та інших інтересів їх учасників, для чого їм гарантується 

дотримання принципів добровільності, самоврядності, свободи вільного вибору 

території діяльності, забезпечується рівність перед законом, прозорість, відкритість 

та публічність, а також надається широкий обсяг прав, до яких, зокрема, належать 

право бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові та немайнові 



права, здійснювати відповідно до закону підприємницьку діяльність, засновувати з 

метою досягнення своєї статутної мети засоби масової інформації тощо; 

- обґрунтовується висновок про те, що реалізація публічних інтересів у сфері 

функціонування громадських об’єднань забезпечується шляхом законодавчого 

встановлення порядку утворення та державної реєстрації (легалізації) громадських 

об’єднань, забезпечення переваг принципу відсутності майнового інтересу членів 

(учасників) громадського об’єднання, встановлення обмежень щодо утворення і 

діяльності громадських об’єднань, мета (цілі) або дії яких спрямовані на ліквідацію 

незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, 

порушення суверенітету і територіальної цілісності держави тощо, а також 

встановлення вимоги про те, що підприємницька діяльність громадського 

об’єднання повинна відповідати меті (цілям) об’єднання та сприяти її досягненню. 

Удосконалено: 

- висновок про те, що громадянське суспільство є особливою приватною 

(цивільною) сферою правовідносин, у якій, окрім офіційних інститутів, існують 

власні інститути, сформований певний уклад життя. Це сфера реалізації прав і 

інтересів окремих індивідів і їх об’єднань, сфера задоволення найнеобхідніших, 

суттєвих потреб людини, громадян і суспільства в цілому; 

- висновок про те, що положення Закону України «Про громадські 

об’єднання» щодо того, що дія цього Закону не поширюється на суспільні відносини 

у сфері утворення, реєстрації, діяльності та припинення, зокрема,  політичних 

партій, релігійних та саморегулівних організацій, є виправданим, оскільки, 

незважаючи на те, що політичні партії, релігійні та саморегулівні організації є 

видами об’єднань громадян, правовий статус кожної із цих організацій є настільки 

особливим і обов’язково характеризується певною специфічною сферою їх 

діяльності, що правове регулювання відносин у сфері утворення, діяльності та 

припинення цих організацій доцільно здійснювати на рівні окремих відповідних їм 

законодавчих актів; 

- положення про те, що статут громадського об’єднання має містити також 

відомості про порядок встановлення розміру та умови сплати членських внесків; 



- положення про способи захисту майнових прав громадських об’єднань. 

Пропонується до способів захисту майнових прав громадських об’єднань відносити 

визнання права,  визнання незаконними рішення, дій чи бездіяльності органу 

державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого 

самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, повернення майна із чужого 

незаконного володіння,  усунення перешкод у здійсненні повноважень з 

користування та розпорядження майном, а також будь-які інші способи захисту, 

передбачені як ст. 16 ЦК України, так і спеціальними нормами цивільного 

законодавства; 

Дістали подальшого розвитку: 

- висновок про те, що визнання засновниками громадської спілки будь-яких 

юридичних осіб приватного права є занадто широким. Оскільки цивільний кодекс 

України розрізняє дві основні організаційно-правові форми юридичних осіб 

приватного права – товариство (як об’єднання осіб) та установу (як об’єднання 

майна), засновниками громадської спілки можуть бути лише об’єднання осіб - 

товариства; 

- висновок про перетворення всеукраїнського статусу громадського 

об’єднання у формальний. Відповідно до ч. 1 ст. 19 Закону України «Про громадські 

об’єднання» громадське об’єднання може мати всеукраїнський статус за наявності у 

нього відокремлених підрозділів у більшості адміністративно-територіальних 

одиниць, зазначених у ч. 2 ст. 133 Конституції України, і якщо громадське 

об’єднання підтвердило такий статус у встановленому законом порядку. Однак 

підтвердження громадським об’єднанням свого всеукраїнського статусу не 

супроводжується для організації жодними правовими наслідками; 

- висновок про те, що введення спеціальної правоздатності на основі 

конструкції відповідності суб’єктивних цивільних прав та юридичних обов’язків 

громадських об’єднань меті (цілям) таких об’єднань є недостатньо обґрунтованим та 

перспективним, оскільки вирішення питання про відповідність чи невідповідність 

кожного конкретного договору тієї чи іншої громадської організації її меті та цілям 



породжує значну кількість проблем через відсутність критеріїв для встановлення 

такої відповідності; 

- висновки щодо того, що законом не встановлено жодних критеріїв, на основі 

яких може відбуватися визначення ступеню відповідності підприємницької 

діяльності меті громадського об’єднання, що зумовлює розпливчастість конструкції 

спеціальної правоздатності громадських об’єднань та відкриває широкий простір 

для можливих зловживань як з боку недобросовісних контрагентів громадських 

об’єднань шляхом визнання укладених договорів недійсними, так і з боку 

фіскальних органів держави, створюючи додаткові умови для можливості 

застосування до громадських об’єднань санкцій за здійснення підприємницької 

діяльності з перевищенням меж спеціальної правоздатності. 

На основі проведеного наукового дослідження вносяться конкретні пропозиції 

щодо вдосконалення законодавства: 

Запропоновано доповнити частину 1 статті 24 Закону України «Про 

громадські об’єднання» після слів «набуте як членські внески» наступними словами: 

«у разі, коли їх сплата передбачена статутом громадського об’єднання». 

 Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості 

використання сформульованих наукових висновків для проведення подальших 

наукових досліджень питань, пов’язаних з участю громадських об’єднань у 

цивільно-правових відносинах, для використання у навчальному процесі під час 

викладання нормативного курсу "Цивільне право" та спеціального курсу 

«Абсолютні цивільні права», а також при підготовці навчальних посібників, 

підручників із вказаних дисциплін, коментарів до чинного законодавства України. 

Висновки наукової роботи можуть сприяти вдосконаленню чинного законодавства 

України шляхом внесення запропонованих змін до нормативно-правових актів 

України.  

 Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною, завершеною 

науковою роботою. Сформульовані в ній теоретичні положення і висновки, 

пропозиції та рекомендації обґрунтовано на основі особистого підбору, вивчення та 

аналізу наукових і нормативних джерел, узагальнення практики їх застосування. 



Апробація результатів дисертації. Основні положення, висновки та рекомендації 

дисертаційної роботи оприлюднено у доповідях на п’яти  міжнародних та 

всеукраїнських науково-практичних конференціях: Всеукраїнській науково – 

практичної конференції «Законодавство України: недоліки, проблеми 

систематизаціх та перспективи розвитку», м.Херсон, 13 – 14 лютого 2015р.; 

Міжнародній конференції «Междисциплинарность как тенденция современной 

науки», м. Харків, 14 лютого 2015р.; Міжнародній науково – практичній 

конференції «Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в 

Україні»,  м. Ужгород, 27 – 28 лютого 2015 р.; Міжнародній науково – практичній 

Інтернет конференції «Правотворча та правозастосовна діяльність: теорія, практика, 

правозастосовна діяльність», м. Київ, 3 березня 2015 р.; Міжнародній науковій 

конференції «Юриспруденція і практика в третьому тисячолітті», м. Кошице, 26-27 

лютого 2015 р.. 

Публікації. Основні теоретичні положення та висновки дисертації знайшли 

відображення у тринадцяти опублікованих автором працях за темою дисертації, із 

них – п’ять у наукових фахових виданнях України та дві у наукових зарубіжних 

фахових виданнях, одна – у колективній монографії, а також у п’яти  публікаціях тез 

доповідей на міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях. 

Структура і обсяг дисертації зумовлені метою і завданнями здійсненого 

дослідження. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, десяти підрозділів, 

висновків, списку використаних джерел. Загальний обсяг дисертації 246 сторінок, у 

тому числі 32 сторінки – список використаних джерел із 305 найменувань. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РОЗДІЛ І. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО 

СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ 

 

1.1. Дослідження особливостей розвитку громадянського суспільства в 

Україні і цивільно-правових аспектів діяльності громадських об’єднань у 

науковій літературі 

 

Проблема громадянського суспільства є не тільки актуальною в Україні, але і 

надзвичайно складною, має комплексний характер. Оскільки важливе місце у 

дослідженні громадянського суспільства, поряд з іншими питаннями, що 

характеризують об’єднання громадян, займають аспекти політичні, значну кількість 

праць у сфері поняття, сутнісних ознак та особливостей розвитку громадянського 

суспільства та громадських об’єднань складають наукові роботи, перш за все, у 

сфері політичних наук. Серед основних таких досліджень варто назвати 

дисертаційні роботи  А.В. Грамчук «Особливості становлення громадянського 

суспільства в Україні: теорія і практика» (Одеса, 2001), М.С. Гурицької «Основні 

моделі взаємодії громадянського суспільства і держави» (Київ, 2009), К.В. Захаренка 

«Інституційний розвиток молодіжних організацій як складової громадянського 

суспільства в сучасній Україні» (Дніпропетровськ, 2010), А.В. Матвійчука 

«Громадські організації як чинник становлення громадянського суспільства» (Київ, 

2008), В.І. Пащенка «Неурядові організації як інститут громадянського суспільства: 

методологія дослідження та стан в Україні» (Київ, 2005), В.Ф. Цвиха «Профспілки і 

громадянське суспільство: особливості парадигми відносин» (Київ, 2004), О.Г. 

Чувардинського «Громадянське суспільство в Україні: становлення, 

функціонування, перспективи розвитку» (Львів, 2008) та ін. 

Правові дослідження явища громадянського суспільства представлені 

дисертаційними роботами публічно-правового спрямування, а саме: Г.В. Берченка 

«Конституційні засади громадянського суспільства в Україні»  (Харків, 2011), С.О. 



Кириченка «Співвідношення соціальної правової держави і громадянського 

суспільства в умовах сучасної України» (Київ, 2001), В.О. Корнієнка «Правові 

основи громадянського суспільства сучасної України (інституційний аспект)» 

(Одеса, 2007), В.В. Кратюка «Громадянське суспільство в Україні: політико-правові 

аспекти розвитку системи демократичної влади» (Одеса, 2001), О.С. Лотюк 

«Конституційно-правові основи розвитку та функціонування громадянського 

суспільства в Україні» (Київ, 2015), А.В. Петрашкіна «Адміністративно-правові 

засади розвитку громадянського суспільства в Україні» (Київ, 2011), С.М. Тимченка 

«Теоретико-правові проблеми взаємодії громадянського суспільства і правової 

держави в Україні» (Харків, 2001), Н.В. Філик «Державно-правові засади 

громадянського суспільства» (Київ, 2004). 

Аналіз вищезазначених робіт свідчить про те, що більшість науковців надає 

перевагу дослідженню політичної та публічно-правової сторін громадянського 

суспільства як суспільного явища. Однак на сьогодні уже неможливо виключно 

політичними та публічно-правовими засобами пояснити природу громадянського 

суспільства, перш за все, як суспільства вільних, рівноправних, ініціативних 

громадян та їх об’єднань, що будують своє життя та діяльність на засадах 

неприпустимості свавільного втручання у сферу особистого життя людини, 

неприпустимості позбавлення права власності, свободи договору, свободи 

підприємницької діяльності, судового захисту прав та інтересів, справедливості, 

добросовісності та розумності. Так само публічне право не може забезпечити 

встановлення та дотримання балансу приватних та публічних інтересів у 

функціонуванні громадянського суспільства. Звідси випливає висновок про 

необхідність проведення дослідження саме приватноправового спрямування, аналізу 

поняття громадянського суспільства, визначальних його ознак та засад 

функціонування. 

Враховуючи вищезазначене, звернемося до аналізу стану правових досліджень 

проблем, пов’язаних з поняттям, визначенням сутності, порядком створення та 

функціонування громадських об’єднань. 



Державно-управлінський аспект громадського руху як фактору формування 

громадянського суспільства в Україні аналізували у дисертаційних дослідженнях 

В.О. Купрій «Організації громадянського суспільства як суб’єкти вироблення 

державної політики» (Київ, 2007), В.В. Новак «Організаційно-правові питання 

соціального партнерства органів державної влади та громадських об’єднань» (Київ, 

2008), О.Я. Хуснутдінов «Громадський рух як чинник формування громадянського 

суспільства в Україні (державно-управлінський аспект» (Київ, 2003). 

Конституційно-правовий статус громадських організацій України з’ясовували 

у своїх дисертаційних дослідженнях О.М. Ващук «Конституційно-правовий статус 

громадських організацій України» (Київ, 2004), Ю.М. Ситник «Конституційне право 

громадян України на свободу об’єднання в політичні партії та його забезпечення в 

Україні» (Київ, 2014), С.М. Пономарьов «Механізм реалізації конституційного права 

на об’єднання в громадські організації в Україні» (Київ, 2014). Адміністративно-

правовий статус громадських організацій в Україні став предметом дослідження 

М.Ю. Віхляєва «Громадські об’єднання як суб’єкти адміністративного права 

України» (Ірпінь, 2013), Є.Є. Додіної «Адміністративно-правовий статус 

громадських організацій в Україні» (Одеса, 2002), А.О. Козиревої 

«Адміністративно-правовий статус громадських об’єднань в Україні» (Запоріжжя, 

2014), У.В. Рамазанової «Адміністративно-правовий статус громадських об’єднань» 

(Київ, 2014). Об’єднання громадян у механізмі взаємодії держави і громадянського 

суспільства досліджували В.М. Кравчук «Взаємовідносини громадських організацій 

і держави в умовах формування громадянського суспільства в Україні (теоретико-

правові аспекти)» (Київ, 2008), М.М. Новіков «Об’єднання громадян у механізмі 

взаємодії держави і громадянського суспільства» (Харків, 2002), при цьому 

найбільша увага у його дисертаційній праці присвячена правозахисним об’єднанням 

та визначенню їх правозахисного статусу.  

Питання участі громадських об’єднань та їх окремих видів у цивільно-

правових відносинах тією чи іншою мірою знайшли відображення у наступних 

дисертаційних роботах: Ю.В. Вітки «Недержавні пенсійні фонди: особливості 

цивільно-правового статусу» (Львів, 2008), В.С. Деревніна «Цивільно-правове 



положення товарної біржі за законодавством України» (Одеса, 2010), К.Р. Добкіної 

«Цивільно-правовий статус торгово-промислової палати України» (Київ, 2012), К.Б. 

Дудорової «Цивільно-правове регулювання діяльності товарних бірж в Україні» 

(Київ, 1995), А.В. Зеліско «Правовий статус споживчих товариств» (Київ, 2008), 

Ю.В. Кривенко «Цивільно-правовий статус релігійних організацій в Україні» 

(Одеса, 2007), І.М. Кучеренко «Організаційно-правові форми юридичних осіб 

приватного права» (Київ, 2004), О.Ю. Літвіної «Правове положення благодійних 

організацій в Україні» (Харків, 2003), Л.М. Мандрики «Право власності політичних 

партій в Україні» (Харків, 2005), М.В. Менджул «Громадські організації як суб’єкти 

цивільного права» (Київ, 2011), Ю.І. Парути «Громадські об’єднання як учасники 

цивільних правовідносин» (Київ, 2015), В.Ф. Піддубної «Релігійні організації як 

суб’єкти цивільних правовідносин» (Харків, 2008), І.В. Плахіної «Цивільно-

правовий статус бірж» (Київ, 2009), О.М. Соловйова «Право собственности 

профессиональных союзов Украины» (Харків, 2002), М.А. Тіхонової 

«Непідприємницькі фізкультурно-спортивні організації як суб’єкти цивільного 

права» (Харків, 2009), Л.В. Ущапівської «Цивільно-правовий статус громадських 

об’єднань» (Київ, 2015), Н.Ю. Філатової «Саморегулівні організації як суб’єкти 

цивільного права» (Харків, 2014), В.Д. Фучеджі «Релігійні організації як суб’єкти 

цивільного права» (Харків, 2006), В.О. Чепурнова «Правовий статус благодійних 

установ та товариств за законодавством України» (Київ, 2004), Є.О. Ятченка «Речові 

права релігійних організацій на майно культового призначення» (Київ, 2010). 

У зарубіжній науці цивільно-правовий статус громадських організацій 

досліджувався у роботі К.О. Краснопольської «Гражданско-правовое регулирование 

деятельности автономной некоммерческой организации в Российской Федерации» 

(Москва, 2006). 

Для визначення меж цього наукового дослідження і задля відповідності його 

поставленій меті, варто проаналізувати ступінь розробленості теми у вже захищених 

дисертаціях за обраною спеціальністю. 

Перш за все, варто звернутися до дисертаційного дослідження та монографії  

І.М. Кучеренко на спільну тему «Організаційно-правові форми  юридичних осіб 



приватного права», що були видані у 2004 році. Обидві роботи присвячені 

комплексному дослідженню системи організаційно-правових форм юридичних осіб 

приватного права. Автором розглядаються питання визначення поняття та основних 

ознак організаційно-правових форм юридичних осіб приватного права, порядку 

створення, реорганізації і ліквідації останніх. Аналізується правовий статус окремих 

організаційно-правових форм юридичних осіб приватного права, зокрема, 

господарських товариств, підприємницьких та непідприємницьких кооперативів, 

громадських та релігійних організацій, об'єднань юридичних осіб, організацій 

орендарів, товариств покупців, об'єднань співвласників багатоквартирного будинку, 

унітарних підприємств та ін. [161; 162]. 

Однак варто зазначити, що вказані наукові роботи були написані ще до 

прийняття Закону України «Про громадські об’єднання», а тому в них не міститься 

повною мірою сучасних тенденцій функціонування громадських об’єднань.  

Окремі цивілістичні особливості громадського об’єднання вже після 

прийняття Закону України «Про громадські об’єднання» висвітлено у монографії 

В.В. Кочина «Непідприємницькі товариства як юридичні особи приватного права» 

2013 року. Монографія присвячена комплексному дослідженню цивільно-правового 

статусу непідприємницьких товариств у межах інституту юридичної особи 

приватного права. Розглядаються передумови участі непідприємницьких товариств 

у цивільних відносинах, їх поняття, ознаки та види, підстави їх створення та 

припинення, а також доктринальні підходи до розуміння їх цивільної 

правосуб’єктності. Проаналізовано особливості управління непідприємницькими 

товариствами, а також здійснення прав і виконання обов’язків їх учасниками 

(членами) [144].   

За хронологічним критерієм першим цивілістичним дослідженням відносин за 

участю саме громадських організацій стала дисертаційна робота М.В. Менджул на 

тему «Громадські організації як суб’єкти цивільного права» 2011 року. Сутність 

даної праці полягає у формуванні теоретичних засад правового статусу громадських 

організацій як суб’єктів цивільного права та виробленні пропозицій щодо 

вдосконалення норм чинного законодавства у цій сфері [185, с. 2]. Дану дисертацію 



можна вважати першим комплексним дослідженням громадських організацій як 

суб’єктів цивільного права, особливостей їх цивільної правосуб’єктності та участі у 

цивільних правовідносинах [185, с. 3]. 

У роботі визначено систему ознак, характерних для громадських організацій 

як суб’єктів цивільного права, розроблено авторське поняття громадської 

організації, що враховує її ознаки як учасника цивільних правовідносин, 

обґрунтовано, що для громадських організацій характерні як загальні, так і 

додаткові обмеження здійснення права власності, визначено особливості участі 

громадських організацій в особистих немайнових правовідносинах [185, с. 2-4]. 

Іще одним цивілістичним дослідженням статусу громадських об’єднань є 

дисертаційна робота Л.В. Ущапівської на тему «Цивільно-правовий статус 

громадських об’єднань» 2015 року. Метою цієї роботи стала спроба розробити 

теоретичні засади регулювання цивільно-правового статусу громадських об’єднань 

шляхом визначення поняття громадського об’єднання, його ознак, видів та місця у 

системі суб’єктів цивільного права, дослідження поняття та змісту правового 

статусу громадського об’єднання як учасника цивільних відносин, визначення 

обсягу правосуб’єктності громадського об’єднання, узагальнення особливостей 

створення та припинення громадських об’єднань [258, с. 2-3]. 

У роботі також встановлено участь громадських об’єднань у майнових 

правовідносинах, визначено особливості набуття та припинення права власності 

громадськими об’єднаннями, встановлено особливості участі громадських 

об’єднань у здійсненні підприємницької діяльності, досліджено цивільно-правову 

відповідальність громадських об’єднань [258, с. 3].  

Найновішою за часовим критерієм науковою роботою, присвяченою 

дослідженню громадських об’єднань як учасників цивільних відносин, є дисертація 

Ю.І. Парути на тему «Громадські об’єднання як учасники цивільних 

правовідносин», захищена на початку 2016 року. Метою цієї роботи стало 

визначення цивільно-правового статусу громадських об’єднань як учасників 

приватноправових відносин, для досягнення якої дослідником було 

охарактеризовано основні новели Закону України «Про громадські об’єднання», 



окреслено сферу дії цього Закону, визначено поняття та ознаки громадського 

об’єднання, вироблено основні підходи щодо визначення організаційно-правової 

форми громадського об’єднання, з’ясовано особливості створення та припинення 

громадських об’єднань, охарактеризовано правовий режим членства та членських 

внесків у громадських об’єднань, визначено особливості майнових та особистих 

немайнових відносин, у яких можуть бути громадські об’єднання, здійснено 

класифікацію громадських об’єднань [206, с. 2]. 

У дисертації відзначено позитивні риси основних положень Закону України 

«Про громадські об’єднання», однак відзначено, що сфера дії цього Закону 

невиправдано звужується, у зв’язку з чим доводиться доцільність розширення сфери 

дії Закону України «Про громадські об’єднання» у напрямку збільшення видів 

громадських об’єднань, які підпадають під його правове регулювання, незалежно 

від того, що певні види громадських об’єднань під час створення, діяльності та 

припинення керуються спеціальними нормативно-правовими актами [206, с. 3-4]. 

Важливою проблематикою, піднятою в роботі, стало обґрунтування 

недоцільності поділу громадських об’єднань за критерієм «організаційно-правова 

форма» на громадські організації та громадські спілки, що пов’язано із тим, що 

наявність єдиної відмінності у суб’єктному складі окремих юридичних осіб не може 

бути підставою для створення нових організаційно-правових форм [206, с. 3].         

Дослідженню елементів цивільно-правового статусу окремих видів 

громадських об’єднань, в тому числі недержавних пенсійних фондів, товарних бірж, 

торгово-промислових палат, споживчих товариств, релігійних, благодійних 

організацій, політичних партій, бірж, професійних спілок, фізкультурно-спортивних 

та саморегулівних організацій присвячені вказані вище праці Ю.В. Вітки [82], В.С. 

Деревніна [101], К.Р. Добкіної [104], К.Б. Дудорової [108], А.В. Зеліско [120], Ю.В. 

Кривенко [153], О.Ю. Літвіної [169], Л.М. Мандрики [178], В.Ф. Піддубної [213], 

І.В. Плахіної [214], О.М. Соловйова [238], М.А. Тіхонової [251], Н.Ю. Філатової 

[259], В.Д. Фучеджі [263], В.О. Чепурнова [278], Є.О. Ятченка [292] та інших.  

 Таким чином, тема цивільно-правового статусу громадських об’єднань має 

певний ступінь розробленості у межах цивільного права, однак до цього часу вчені в 



Україні не проводили комплексного цивілістичного дослідження взаємозв’язку та 

взаємодії громадянського суспільства та громадських об’єднань як одного з 

основних його інститутів, що дозволяє стверджувати про необхідність проведення 

комплексного аналізу раніше не висвітлених проблем цивільно-правових аспектів 

поняття та структури громадянського суспільства, забезпечення балансу приватних і 

публічних інтересів у функціонуванні громадянського суспільства, місця і ролі 

громадських об’єднань у сучасному українському суспільстві, цивільно-правового 

статусу громадських об’єднань як інституту громадянського суспільства, 

особливостей управління громадськими об’єднаннями, реалізації права власності та 

інших речових прав громадськими об’єднаннями, участі у договірних відносинах та 

захисту майнових прав громадських об’єднань.       

 

1.2. Поняття,  розвиток,  ознаки  та  структура  громадянського 

суспільства 

 

На думку багатьох вчених, поняття громадянського суспільства вперше 

виникло в часи античності. С. Рябов пропонує виділяти наступні етапи у вивченні 

громадянського суспільства: перший етап, коли в основу вивчення було покладено 

опозиційну пару «природне-громадянське» (Т. Гоббс, Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо); 

другий етап – коли її змінила пара «громадянське-державне» (Г. Гегель, Ш. Токвіль) 

[232, с. 29-30]. 

Питання громадянського суспільства виникло в ході історії розвитку 

суспільства як питання про найбільш доцільний його устрій. Арістотель 

ототожнював громадянське суспільство і державу. Епоха Відродження збагатила це 

питання гуманістичним змістом. Подальший розвиток політичної думки сприяв 

формуванню громадянських цінностей, усвідомленню прав, які дані людині від 

природи і можуть бути або визнані державою, або обмежені і навіть зведені 

нанівець [181, с. 9].    

Початок формування елементів громадянського суспільства окремі дослідники 

[211, с. 17] відносять до Стародавніх Греції та Риму з появою самого поняття 



«громадянин». У Стародавній Греції внаслідок боротьби народних мас з олігархією 

постає наполовину общинна, наполовину державна форма співжиття – держава-

поліс як своєрідний прототип громадянського суспільства. Найбільшого розквіту 

держава-поліс досягла за часів правління Перікла, який характеризував державний 

устрій своєї країни наступним чином: «… він називається демократією через те, що 

його основа не меншість, а більшість громадян. Вона згідно з нашими законами 

надає всім громадянам рівних прав… Ми живемо вільні в нашій державі: ми не 

плекаємо в нашому щоденному житті підозри один до одного, ми не виявляємо 

гніву до ближнього, коли він учиняє щось для своєї насолоди, не показуємо йому 

нашого незадоволення… Не обмежені примусом у приватному житті, ми не 

порушуємо законів у житті громадському переважно через повагу до них. Ми 

завжди слухаємося тих, хто стоїть при владі. Ми шануємо, зокрема, ті закони, які 

встановлено на користь скривджених, і, хоч ці закони не записані, вони здатні 

зганьбити тих, хто їх зневажає» [261].          

Демократичним є лише той устрій, який базується на перевазі більшості, 

повазі однієї людини до іншої та доброчесності. Це дає змогу стверджувати про те, 

що сама ідея громадянського суспільства зародилася у політико-правовій думці тієї 

доби. Ці ідеї відображено в творах Арістотеля, Цицерона та роботах представників 

школи природного права [85].  

Терміном «громадянське суспільство» Арістотель позначав сутність сучасної 

йому держави, яка, на його думку, була «свого роду спілкуванням». Всі громадяни 

могли брати участь в управлінні державними справами: «неминуче, щоб усі 

громадяни брали участь в усьому, що стосується життя держави» [54, с. 378]. 

Водночас, поняття «держава», «цивільна громада», «громадянське суспільство» 

Арістотель практично ототожнював. Щодо того, що саме виступало регулятором 

людських відносин, то цю роль виконували закони, а право сприймалося як вираз 

громадянської чесноти, арістотелівського «доброго життя». «Первинні спілкування» 

між людьми для Арістотеля – такий же продукт природного розвитку, як і держава, 

що є вищою формою спілкування [181, с. 9-10]. 



У політико-правовому вченні Цицерона йдеться про те, що надбанням 

громадянської общини, надбанням народу є держава, але чим саме є громадянська 

община, як не силою-силенною людей, які пов’язані між собою [277]. 

Поняття «громадянське суспільство» у працях античних філософів від самого 

початку, окрім суто практичного, наповнювалося високим моральним змістом. Для 

встановлення гармонійних відносин у суспільстві необхідні, окрім засад рівності і 

свободи, міцні суспільні відносини, такі як братерство, підпорядкування власних 

інтересів вищим моральним цілям, спілкування між усіма членами спільноти на 

засадах дружби та поваги один до одного [181, с. 10]. 

Водночас ряд дослідників вважають, що античне суспільство не було 

громадянським у нинішньому розумінні. Громадянство розглядалося нерозривно з 

політикою, існував примат держави, ототожнення особистості з суспільством, а 

суспільства – з державою та ін. Співтовариство типу поліс, civitas являло собою 

спільноту суб’єктів публічно-владних та публічно-правових відносин, античне 

«суспільство» було за своєю природою і характером політичною спільнотою, отже, 

державою у сучасному її розумінні [194, с. 110]. У зв’язку з цим, на сьогодні 

більшість дослідників вважає, що ідея громадянського суспільства у сучасному 

розумінні виникла саме в епоху Нового часу [55, с. 86; 204, с. 146].  

У працях Н. Макіавеллі вже чітко простежується опис елементів 

громадянського суспільства як спільності людей, що протистоїть державі, яка 

прагне своїми діями підірвати будь-яку самодіяльність суспільства, щоб панувати 

над ним. Зокрема, у творі «Монарх» зазначено, що очільник держави не повинен 

зловживати своїми правами і порушувати майнових та особистих прав підданих. 

Окрім того, значна частина роботи Н. Макіавеллі стосується аналізу таких 

неполітичних сфер життя, як праця, сім’я, кохання, задоволення людьми власних 

потреб, тобто проблем приватного життя: «монарх зобов’язаний спонукати 

громадян спокійно віддаватися торгівлі, хліборобству та ремеслам, аби вони 

упорядковували свої володіння, не боячись, що ці володіння в них відберуть, інші – 

розпочинали б торгівлю, не боячись, що їх знищать податками» [175, с. 371]. Таким 

чином, Н. Макіавеллі розрізняв державу та громадянське суспільство, оскільки 



останнє існує за власними законами і наділене автономією по відношенню до 

держави, незважаючи на те, що держава повсякчас намагається підпорядкувати собі 

усі сфери суспільного життя. 

Принципово нову концепцію громадянського суспільства висунули англійські 

політичні теоретики Т. Гоббс та Дж. Локк. Так, Т. Гоббс вказував, що якісно нове 

людське співжиття виникає внаслідок переходу від природного стану «війни всіх 

проти всіх» до впорядкованого культурного суспільства з існуванням держави. 

Лише домовившись про створення держави, громадяни здатні домогтися спокою і 

порядку в суспільстві та створити умови для виникнення якісно нових суспільних 

зв’язків [89]. У своїх роботах філософ не вводить поняття громадянського 

суспільства, однак натомість веде мову про громадянський стан як альтернативу 

природному стану війни всіх проти всіх. На думку Т. Гоббса, наприкінці людської 

історії в майбутній громадянській державі нівелюються уіс розбіжності між 

суспільством і державою.  

Розвиваючи міркування Т. Гоббса, Дж. Локк зазначав, що люди до створення 

держави розпоряджалися своїм майном та своїми правами за законом природи. Але, 

щоб гарантувати собі права і свободи і захистити свою власність, люди створюють 

державу. У своїх творах він використовував поняття «громадянське суспільство» і 

«держава» практично як взаємозамінні [172, с. 146-148]. Держава історично передує 

громадянському суспільству, однак саме завдяки останньому забезпечується 

«безпека, зручності та достаток для народу» [172, с. 320]. 

Таким чином, громадянське суспільство зароджується на межі феодалізму, 

переходу від аграрного до індустріального суспільства. Саме в цей період, що 

хронологічно відбувався у різних суспільствах неоднаково і зі своєю специфікою, 

індивід знаходить можливості горизонтальної та вертикальної мобільності. Цьому 

сприяють крах станового заступництва, криза феодальних економічних відносин, 

розвиток торгівлі, підприємництва, виробництва [93, с. 54]. 

Громадянське суспільство формувалося у процесі вивільнення сфери 

приватних інтересів від прямої дії політичної влади, що склалася при феодалізмі, 

розкріпачення індивідів і їх перетворення з підданих держави у вільних і соціально 



активних власників, визнання автономії особи, затвердження принципу загальної 

формальної рівності [194, с. 219]. 

Мислитель доби європейського Просвітництва Ш. Монтеск’є стверджував, що 

для забезпечення політичної свободи громадян необхідне утворення такого 

правління, за якого один громадянин може не боятися іншого і виключається 

можливість зловживання владою. Філософ розрізняв закони громадянські та 

державні (політичні). Перші регламентують відносини, притаманні громадянському 

суспільству, або недержавні відносини: щодо власності, відносини між 

добровільними об’єднаннями громадян та інші. Другі – переважно політичні права і 

свободи громадян. Зникнення законів державних або законів громадянського 

суспільства неминуче призведе, на думку філософа, до серйозних суспільних 

потрясінь. Ш. Монтеск’є вважав громадянське суспільство основною гарантією від 

сваволі і диктатури [190].   

Для французького політичного мислителя Ж.-Ж. Руссо терміни «громадянське 

суспільство» і «держава» також були синонімами. Головною ознакою 

громадянського суспільства, на його думку, є участь кожного громадянина в 

державних справах та безумовне повновладдя народу. Руссо визнавав дійсним лише 

один акт суспільного договору, а саме – поєднання народу і суспільства (у формі 

демократичної держави) як єдиного і абсолютного джерела та суверена загальної 

волі (верховної політичної влади) [265].     

Вперше поняття «громадянське суспільство» і «держава» чітко відокремив 

відомий німецький філософ Г. Гегель, який дійшов висновку, що властиве 

громадянському суспільству соціальне життя принципово відрізняється від світу 

сім’ї і від публічного життя держави. «Громадянське суспільство, - зазначав Г. 

Гегель, - є диференціація, яка постає між сім’єю та державою, хоча розвиток 

громадянського суспільства починається пізніше, ніж розвиток держави [88, с. 52]. 

У сферу функціонування громадянського суспільства німецький філософ включав 

ринкову економіку, соціальні класи, корпорації, інститути, що призначалися для 

забезпечення життєдіяльності суспільства, тобто громадянське суспільство включає 

комплекс приватних осіб, класів, груп, інститутів, відносини яких регламентуються 



цивільним правом і діяльність яких безпосередньо не залежить від дій держави [88, 

с. 75]. 

Громадянське суспільство внутрішньо суперечливе. Численні його складові 

часто нестійкі, схильні до конфліктів. Відбувається постійне протистояння, 

зіткнення приватних інтересів. Розв’язати суперечності можливо лише через 

державу. Держава, за Г. Гегелем, є виразником абсолютної ідеї, світового духу, вона 

є вищою і найбільш спільною формою людського життя, а тому всі інші форми 

суспільної організації підкоряються їй. Ідеалізм Гегеля проявляється тут у визнанні 

залежності громадянського суспільства від держави, яку він вважає істинною 

формою об’єктивного духу, тоді як громадянське суспільство є лише кінцева форма 

духу. Громадянське суспільство існує не в державі, а поряд з нею. Найважливішими 

принципами, на базі яких функціонує громадянське суспільство, Гегель вважав 

власність, особисту свободу, вільно сформовану громадську думку, правосуддя та 

інші [164, с. 98]. 

Досліджуючи проблеми громадянського суспільства, французький мислитель 

А. Токвіль започаткував соціокультурний підхід до розуміння громадянського 

суспільства, що акцентує увагу на моральному та соціо-психологічному впливові 

мережі громадських організацій, зайнятих вирішенням повсякденних «малих» 

справ. Саме ці організації формують «місцеві і особисті свободи», створюють 

необхідне для демократії активне соціальне поле, поширюють дух солідарності, 

терпимості та кооперації, а також створюють ситуацію наявності «пильного 

громадського ока», яке повсякчас слідкує за владою. Він наголошував, що етичні, 

релігійні, професійні, робітничі та локальні об’єднання утворюють таку структуру 

громадянського суспільства, з якої може постати правова держава [254, с. 529].  

На сьогодні значного розповсюдження набула періодизація розвитку ідеї і 

практики громадянського суспільства професора Каліфорнійського університету 

Дж. Александера, згідно з якою виокремлюється три стадії, умовно названі 

«громадянське суспільство – І, - ІІ і – ІІІ» [293]. 

1. «Громадянське суспільство – І» (як соціальний феномен і як теоретична 

концепція) охоплює період з кінця ХVІІ до першої половини ХІХ століття. Його 



основні положення були сформульовані такими видатними мислителями, як Дж. 

Локк, А. Фергюсон, Ш.-Л. Монтеск’є, І. Кант, Г. Гегель, А. Токвіль. 

2. Період «громадянського суспільства – ІІ» триває з середини ХІХ і до другої 

половини ХХ століття. На думку дослідників, ідея громадянського суспільства була 

успішно забута у зв’язку з демократизацією суспільного життя та переходом 

людства (принаймні «референтної» його частини – Європи) до Новітнього часу, 

коли держава певною мірою опинилася під контролем суспільства [93, с. 224]. 

3. Етап «громадянського суспільства – ІІІ» розпочався після другої світової 

війни і триває до сьогодні. Він приніс відродження і осучаснення ідеї 

громадянського суспільства, впровадження її в життя нових країн. 

У 70-80 рр. ХХ століття розширюється простір для громадянського 

суспільства, виникають нові форми громадських рухів, оригінальні форми 

суспільно-політичної мобілізації (партії-рухи, народні фронти тощо). Все це, з 

одного боку, стало чинником активізації наукових досліджень за тематикою 

громадянського суспільства, а з іншого – дало поштовх для розширення 

нормативно-правової регламентації організації і діяльності головних структур 

громадянського суспільства, зокрема, політичних партій [253, с. 37].        

Перші елементи громадянського суспільства на території сучасної України 

відслідковуються з часів існування рабовласницьких міст-держав: Ольвії, 

Херсонеса, Феодосії, які характеризувалися різноманітними формами правління – 

від монархії до аристократичної та демократичної республік. Коли у ІХ ст. винила 

Київська Русь, її основними державними інститутами стали князь, князівська влада 

та народне віче. Як свідчать про цей період писемні пам’ятки, досить великі 

повноваження належали народному зібранню громадян. Повноваження віча 

поширювалися на всі функції державної влади, у тому числі на вибори князя, 

укладання з ним договору та обговорення найважливіших питань суспільно-

політичного життя. Згодом, за доби феодалізму, селяни об’єднувалися у сільські 

общини, обираючи зі свого середовища отаманів, старшин та інших представників 

громадськості [139].   



Особливе місце у формуванні рис громадянського суспільства та боротьбі за 

волю й незалежну, суверенну державу належить козацтву. Як слушно зауважує Д. 

Дорошенко, «козаччина є не тільки найблискучішим, найефектнішим явищем 

української історії, вона являє собою ще й добу найбільшого напруження сил 

українського народу і його державної, соціальної та культурної творчості» [107, с. 

28].  

У подальшому ідеї громадянського суспільства та становлення демократичних 

засад вітчизняного державотворення знайшли своє втілення у конституції Пилипа 

Орлика 1710 р. Хоча цю конституцію не було впроваджено в життя, вона має велике 

значення як документ, який уперше в історії України де-юре зафіксував принципи, 

покладені в основу державно-політичного устрою, оскільки вперше ідеї 

громадянського суспільства та українська державна ідея знайшли втілення в 

юридичному документі, де було визначено, які саме і в якому порядку мають бути 

здійснені державні реформи в Україні. Гетьманська влада мала бути обмежена і 

постійною участю в управлінні генеральної старшини, і генеральною радою; 

обмеження стосувалися адміністрації, суду, виборів старшини, фінансів. Тричі на 

рік належало збирати сейм із полкової та сотенної старшини, депутатів і послів від 

запорізького війська. Передбачалося суворе відокремлення державного скарбу від 

коштів, що виділялися у розпорядження гетьмана. Значене місце відводилося 

демократичним правам усіх станів суспільства, особливо козацтва, а також правам 

міст [210].     

Після подій Французької революції ХVІІІ ст. в Україні, як і в більшості 

європейських країн, набуло широкого вжитку поняття «громадянин». Кожна людина 

впродовж свого життя так чи інакше була пов’язана з функціонуванням тієї чи іншої 

організації або групи, що сприяло розвитку в ній рис громадянина. 

Роздумуючи над питаннями суспільного розвитку, Григорій Сковорода 

висунув ідею суспільної, позастанової цінності людей, рівності й однакової 

моральної значущості всіх видів трудової діяльності. Зокрема, він підкреслював 

примат невидимої природи над видимою, тілесною, бо дійсна людина – це її 

внутрішній духовний світ з притаманними йому волею, розумом, почуттями, 



прагненнями, природними здібностями, що приносять задоволення і щастя, коли 

вони збігаються з відповідною їм формою практичної діяльності людини, «сродною 

працею». Таким чином, Г. Сковорода лише теоретично протиставив «дві природи» 

людини, моделюючи їх як різні сутності, але при аналізі поняття «мікрокосму» 

розглядав їх як двоєдині [281].   

Ці міркування близькі з ідеями західноєвропейських мислителів – Дж. Локка, 

Ш.-Л. Монтеск’є, Г. Гегеля, А. Токвіля щодо проблем формування громадянського 

суспільства як соціального феномену і як теоретичної концепції. Застосувавши 

термін «societas civitas» (цивільне суспільство) для означення нових суспільних 

порядків, які утверджувалися, ці мислителі започаткували властиве і сучасним 

концепціям громадянського суспільства протиставлення суспільства та держави – 

суспільна система описується як поділена на дві взаємопов’язані і 

взаємообумовлені, проте відмінні і, в ідеалі, автономні сфери: політичну і 

громадську [211, с. 22].   

Так, за висловом Дж. Кіна, категорія громадянського суспільства описує 

складний і рухливий комплекс захищених законом недержавних інституцій, які 

здебільшого є ненасильницькими, самоорганізованими, саморегульованими, 

перебувають у постійному зв’язку одна з одною і державними інституціями, що, «як 

рамка», обмежують, звужують чи водночас уможливлюють їх діяльність [132].   

Отже, історично поняття «громадянське суспільство» еволюціонувало від 

ототожнення його функцій та форм вияву з державою до певного протиставлення 

цих явищ. На сучасному етапі розвитку науки вчені намагаються знайти 

оптимальний варіант – «пропорції» у цьому співвідношенні [181, с. 20]. 

Дослідники виділяють три концептуальні підходи до розуміння природи і 

проблем формування громадянського суспільства: індивідуально-особистісний, 

корпоративно-груповий, індивідуально-груповий [272, с. 96]. 

Відповідно до індивідуально-особистісного підходу  громадянське суспільство 

розглядається як носій суто індивідуального, приватного інтересу, який протистоїть 

державі як уособленню інтересу загального, і є джерелом змісту і цінністю життя 

особистості. Завдання громадянського суспільства полягає в утворенні між 



особистістю і державою низки захисних структур, які забезпечують індивідуальні 

права і свободи, такі як приватна власність, ринок, конкуренція та ін. Свобода 

розглядається як захист особистості від зовнішнього втручання держави, і 

обмеження впливу її інститутів на життя громадянського суспільства. При цьому 

акцентується увага на його самодостатності завдяки здатності до саморегулювання 

[100, с. 51-52]. 

Ряд дослідників звертають увагу на близькість цього концептуального підходу 

до ліберальної концепції громадянського суспільства і зазначають, що його слабким 

місцем є звуження значення колективних, групових інтересів у розвитку 

громадянського суспільства, а також роль держави у цих процесах. Згідно з цією 

концепцією держава відносно громадянського суспільства виступає руйнівною 

силою, а свобода як головна цінність стверджується за рахунок руйнації демократії. 

Недостатньо враховується також і те, що без певного (хоча б нормативно-правового) 

впливу держави інститути громадянського суспільства можуть негативно впливати 

на діяльність один одного, приводити до виникнення конфліктів [100, с. 52]. 

Досить поширеною в сучасній західній науковій літературі є корпоративно-

групова (корпоративістська) концепція трактування взаємодії держави і 

громадянського суспільства, заснована на визнанні єдності і взаємодії 

громадянського суспільства і держави. Ця взаємодія є складною і не завжди можна 

пояснити прийняття і реалізацію рішень зовнішнім впливом на державу груп 

інтересів чи балансом сил. Існує взаємодія воль кожної зі сторін, які беруть участь у 

спільному виробленні державних рішень. Виходячи з того, що базовою складовою 

громадянського суспільства є особистість, цей підхід доводить, що механізми 

реалізації інтересів особистості були не індивідуальними, а комунальними, тобто 

формувалися в особливих групах, колективах, корпораціях. Будь-яка держава, яка 

претендує на вираження загального інтересу, на думку В. Цвиха, має виходити у 

своїй політиці з інтересів громадянського суспільства і сприяти їхньому повнішому 

здійсненню. Деякі інститути громадянського суспільства можуть виявляти руйнівну 

тенденцію щодо інших його інститутів, тому держава повинна коригувати свою 

політику, забезпечуючи конструктивне функціонування громадянського суспільства 



під час його можливих трансформацій. У такому разі у громадянському суспільстві 

досягається консенсус між приватними і груповими інтересами, та між ними і 

загальним інтересом держави [272, с. 97].   

Проте, для корпоративно-групового підходу характерні певні недоліки. Перш 

за все, це стосується недостатньої дієвості державних інститутів як інструментів 

демократизації громадянського суспільства, що є наслідком поступового втілення в 

інститутах держави того чи іншого групового інтересу, їх закостеніння у зв’язку з 

бюрократизацією, недостатнього розуміння ними особливостей середовища, в якому 

відбуваються громадянські процеси, а також спрямованості на посилення втручання 

держави у справи громадянського суспільства. 

У науковій літературі, окрім двох вищевказаних концептуальних підходів, 

існує і позиція, відповідно до якої розмежування індивідуально-особистісного і 

корпоративно-групового підходів не є правильним, оскільки вони відображають 

лише різні історичні тенденції розвитку суспільства і не виключають один одного. 

Такий підхід, що ґрунтується на синтезі індивідуально-особистісного і 

корпоративно-групового підходів, визначається як індивідуально-груповий, і 

базується на єдності особистісного і суспільного начал, які взаємно зумовлюють і 

врівноважують один одного. Через звернення до нього робиться спроба знайти такі 

механізми досягнення компромісу між інтересами особистості та групи, та між ними 

і загальним інтересом держави, які б запобігли зловживанням одночасно і з боку 

останньої, і з боку громадянського суспільства [100, с. 55-56].      

На основі двох перших та водночас найбільш розроблених концептуальних 

підходів, склалося два основні визначення громадянського суспільства: у вузькому 

та у широкому розумінні. 

Вузьке розуміння громадянського суспільства (його ще називають генетичним 

або об’єктивістським) сформувалося у межах індивідуально-особистісного підходу і 

означає певний стан суспільства, що склався у результаті промислових і політичних 

змін у більшості розвинених країн Заходу, за якого особі як його центральній фігурі 

гарантується захищеність її основних прав і свобод. Відповідно, і громадянські 

інститути – це інститути всього суспільства, що знаходиться на визначеній стадії 



розвитку, а не якоїсь його частини або підсистеми. У такому разі інституціональна 

структура громадянського суспільства містить у собі не тільки «соціальні рухи» і 

непартійні громадські організації, а масові політичні партії [270, с. 79].    

У широкому смислі громадянське суспільство є не станом, а певною сферою 

соціуму, що існує поряд з державою, але незалежно і окремо від неї, у якій 

реалізуються повсякденні інтереси громадян чи їх об’єднань. Відповідно, до 

інститутів громадянського суспільства відносяться тільки ті, що належать до цієї 

сфери – соціальні групи, організації і рухи «неполітичного» характеру, не створені 

державою чи органами влади [270, с. 79].  

Наведене вище розмежування вузького та широкого підходів до розуміння 

громадянського суспільства запропоноване та дискутується представниками 

політичної науки. 

Фактично громадянське суспільство є сферою спілкування, взаємодії, 

спонтанної самоорганізації і самоврядування вільних індивідів на основі 

добровільно сформованих асоціацій, яка захищена необхідними законами від 

прямого втручання і регламентації з боку держави і в якій переважають 

громадянські цінності [218, с. 380]. 

Громадянське суспільство є особливою приватною, цивільною сферою 

правовідносин, у якій, окрім офіційних інститутів, існують власні інститути, 

сформований певний уклад життя. Це сфера реалізації прав і інтересів окремих 

індивідів і їх об’єднань, сфера задоволення найнеобхідніших, суттєвих потреб 

людини, громадян і суспільства в цілому. 

Не кожне суспільство можна назвати громадянським, тобто суспільством із 

достатньо розвиненими економічними, культурними, правовими і політичними 

відносинами між його членами, незалежним від держави, але взаємодіючим із нею. 

Можна погодитися із думкою про те, що громадянське суспільство виникає 

там і тільки тоді, де і коли інститут держави вже не здатний оптимально виконувати 

функції регулятора суспільних відносин; де назріли передумови громадянського 

компромісу та світоглядного плюралізму; де створюється сукупність суспільних 

інститутів, що мають власний статус, і здатних до рівноправного діалогу з 



інститутом держави, здатних протистояти політичній експансії держави, бути її 

противагою, стримувати її прагнення до монополії, перетворення з системи 

забезпечення розвитку суспільства в систему самозабезпечення; де авторитет влади 

істотно коригується станом громадянського суспільства [92, с. 31]. 

У науці виділяють кілька основних ознак, які розкривають зміст 

громадянського суспільства: - у політичному значенні формою існування 

громадянського суспільства є демократія: діють механізми загальних і рівних 

виборів, розподілу функцій влади, примат права; - в економічному – громадянське 

суспільство є системою ринкового типу, основа якої – приватна власність; - з 

позицій соціальної структури для громадянського суспільства характерна 

багатоманітність соціальних груп і прошарків, проте соціальною базою є середній 

клас; - у духовному плані громадянське суспільство характеризується плюралізмом 

ідей і думок, толерантністю, критичним ставленням до дійсності, раціоналізмом і 

гуманізмом [217, с. 54]. 

Не деталізуючи саме поняття громадянського суспільства, видатний науковець 

Н.С. Кузнєцова визначає наступні загальні основи (принципи) функціонування 

громадянського суспільства: економічна свобода, поліформія власності, ринковий 

характер розвитку економіки; безумовне визнання і захист природних прав людини і 

громадянина; легітимність і демократичний характер влади; рівність усіх перед 

законом і правосуддям, надійна юридична захищеність особистості; правова 

держава, побудована на принципі розподілу влади та взаємодії її окремих гілок; 

політичний і ідеологічний плюралізм, наявність легальної опозиції; свобода слова, 

думки, незалежність засобів масової інформації, невтручання держави у приватне 

життя громадян, їхні взаємні права, обов’язки та відповідальність; класовий мир, 

партнерство і національна згода; ефективна соціальна політика, яка забезпечує 

належний рівень життя людей [156, с. 52].   

А.В. Петрашкін, досліджуючи громадянське суспільство як об’єкт 

адміністративно-правового регулювання, визначає його як сукупність громадських 

інститутів, сформованих на добровільній основі, які діють на самоврядних засадах у 

межах Конституції України [211, с. 8]. 



Водночас, В.М. Кравчук вважає дещо неповним визначення громадянського 

суспільства як мережі неурядових інституцій, об’єднань та організацій, створених 

самими громадянами для виявлення і здійснення різноманітних громадських 

ініціатив, задоволення своїх суспільних потреб та відстоювання своїх колективних 

інтересів, саморегульованої системи недержавних інституцій, через які громадяни 

реалізують свої громадські інтереси [145, с. 41]. Натомість дослідник пропонує 

розуміти громадянське суспільство як сукупність економічних, культурних та інших 

самостійних і незалежних від держави відносин (між різними секторами соціуму) та 

інститутів, що розвиваються в демократичному суспільстві. Це такий соціальний 

простір, де люди взаємопов’язані і взаємодіють між собою як незалежні один від 

одного та від держави індивіди (котрі можуть об’єднуватися, оскільки окремому 

індивіду важко самостійно відстоювати свої права і законні інтереси) і який має 

забезпечити в різних суспільних сферах умови для самореалізації окремих людей та 

колективів [145, с. 50-51]. 

З приватноправових позицій громадянським є суспільство вільних, 

рівноправних, ініціативних громадян та їх об’єднань, що будують своє життя та 

діяльність на засадах неприпустимості свавільного втручання у сферу особистого 

життя людини, неприпустимості позбавлення права власності, свободи договору, 

свободи підприємницької діяльності, судового захисту прав та інтересів, 

справедливості, добросовісності та розумності. 

Сутність громадянського суспільства найкраще виражається як демократична 

форма незалежної від держави самоорганізації суспільства [145, с. 68]. 

Для реалізації своїх інтересів окремі громадяни і їх групи утворюють різного 

роду інститути, які знаходяться у певній автономії від держави. Ці інститути 

виконують як специфічні, так і загальні функції. З одного боку, вони сприяють 

відтворенню і соціалізації громадян у якості суб’єктів спеціалізованої діяльності, 

формуванню опорної конструкції і середовища громадянського суспільства, його 

інтеграції у певну цілісну систему, виробленню і трансляції відповідних норм і 

цінностей, підтриманню порядку і здійсненню контролю за їх дотриманням, 



регламентації і формалізації відносин між громадянами і групами їх інтересів, 

взаємодії громадянського суспільства і держави. 

З іншого боку, інститути громадянського суспільства сприяють набуттю його 

суб’єктами певної автономії, персоніфікації відносин між ними, самоорганізації і 

саморегуляції суспільства [269, с. 48]. 

Характеризуючи інститути громадянського суспільства, А. Колодій виділяє 

наступні їх ознаки. По-перше, громадянське суспільство є засобом самовиразу 

індивідів, їхньої самоорганізації та самостійної реалізації ними власних інтересів. 

Значну частину суспільно важливих питань громадські спілки та їх об’єднання 

вирішують самотужки або на рівні місцевого самоврядування. Тим самим вони 

полегшують виконання державою її функцій, оскільки зменшують «тягар проблем», 

які їй доводить розв’язувати. По-друге, інститути громадянського суспільства 

виступають гарантом непорушності особистих прав громадян, дають їм впевненість 

у власних силах, служать опорою у їхньому можливому протистоянні з державою, 

формують «соціальний капітал» - ті невід’ємні риси особистості, завдяки яким вона 

стає здатною до кооперації та ефективних солідарних дій. По-третє, інститути 

громадянського суспільства систематизують, впорядковують, надають 

урегульованості протестам і вимогам людей, які в іншому випадку могли б мати 

руйнівний характер, і в такий спосіб створюють сприятливі умови для 

функціонування демократичної влади. По-четверте, ці інститути виконують 

функцію захисту інтересів певної групи в її протиборстві з іншими групами 

інтересів [139]. 

Традиційно інститутами громадянського суспільства називають: добровільні 

громадські організації і громадські рухи, а також політичні партії на перших стадіях 

свого формування, поки вони ще не задіяні в механізмах здійснення влади; 

незалежні засоби масової інформації, які обслуговують громадські потреби та 

інтереси, формулюють і оприлюднюють громадську думку; громадську думку як 

соціальний інститут; вибори та референдуми як засоби формування громадської 

думки та захисту групових інтересів; залежні від громадськості елементи судової і 

правоохоронної системи (присяжні засідателі тощо) [140, с. 8].  



 Автори колективної монографії «Пріоритети розвитку громадянського 

суспільства України» вважають, що у широкому розумінні до організацій 

громадянського суспільства можна віднести громадські організації, благодійні 

фонди, бізнес-асоціації, органи самоорганізації населення, медіа, профспілки, 

організації роботодавців, релігійні організації, ініціативні групи громадян [224, с. 

10].  

В. Литвин вважає, що до структури громадянського суспільства поряд із 

неурядовими організаціями соціально-політичної орієнтації входять профспілки, 

торгові палати і професійні колегії та синдикати (адвокатів, лікарів тощо), етнічні 

асоціації і політичні партії. Крім цього, сюди входить і найширший спектр 

об’єднань, які не мають соціально-політичної програми: релігійні, студентські, 

спортивні та культурні товариства (від гуртків любителів хорового співу до клубів 

спортивних уболівальників та добровільних пожежників) [167]. 

Д. Штюдеманн відносить до структури громадянського суспільства 

профспілки, церкву, вільні групи виборців, об’єднання захисту прав споживачів, а 

також спілки охорони прав квартиронаймачів, природоохоронні групи, організації 

сусідської взаємодопомоги, спортивні об’єднання, добровільні протипожежні 

служби, жіночі організації, організації самодопомоги для алкоголіків і наркоманів 

[285]. 

Європейська комісія визначає, що до громадянського суспільства належать 

учасники ринку праці, тобто соціальні партнери (профспілки та федерації 

роботодавців), організації, що представляють соціальних та економічних гравців у 

широкому сенсі (наприклад, організації споживачів), громадські організації 

(неурядові організації) та організації на рівні громади, через які громадяни можуть 

брати участь у житті громади (наприклад, молодіжні організації чи об’єднання 

батьків) тощо [60, с. 44-45]. 

У літературі на підставі аналізу законодавства України та ЄС до інститутів 

громадянського суспільства відносять наступний перелік видів організацій 

громадянського суспільства: 

- громадська організація; 



- спілка громадських організацій; 

- релігійна організація; 

- благодійна організація; 

- організація роботодавців; 

- об’єднання профспілок; 

- творча спілка (інша професійна організація); 

- орган самоорганізації населення; 

- приватна установа; 

- установа об’єднання громадян або релігійної організації чи профспілки; 

- підприємство громадської організації інвалідів [267]. 

Варто зазначити, що категорія «інститут громадянського суспільства» 

отримала своє унормування у чинному законодавстві України. 

Закон України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в 

Україні на 2007-2015 роки» від 09.01.2007 року № 537-V встановлює розмитий 

перелік організацій громадянського суспільства, визначаючи, що основним 

елементом громадянського суспільства виступає людина, інтереси та потреби якої 

виражаються через відповідні об’єднання громадян, такі як політичні партії, 

професійні об’єднання, асоціації, творчі спілки тощо [15]. 

Більш конкретний перелік інститутів громадянського суспільства було 

наведено у вже не чинному на сьогодні розпорядженні Кабінету Міністрів України 

«Про схвалення концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку 

громадянського суспільства» від 21.11.2007 року № 1035-р [226], відповідно до 

якого інститутами громадянського суспільства є громадські організації, професійні і 

творчі спілки, організації роботодавців, благодійні організації, релігійні організації, 

недержавні засоби масової інформації та інші непідприємницькі товариства і 

установи. 

Досить часто у публіцистичній та науковій літературі можна зустріти таке 

поняття, як «третій сектор». Під «третім сектором» розуміється уся сукупність 

неурядових організацій, які становлять ядро громадянського суспільства. Окрім 

«третього сектору», виділяють «перший» (держава) та «другий» (бізнес).  



В ідеалі «третім сектором» може бути «консолідований громадський рух, який 

складається з окремих, взаємно не підпорядкованих, але взаємодіючих громадських 

організацій, які спрямовують енергію громадян на творчу діяльність і тим самим 

знижують соціальну напругу в суспільстві. Цей ефект має місце, коли в 

демократичному суспільстві, по-перше, існує «критична маса» недержавних 

неприбуткових організацій, здатних впливати на хід суспільних процесів, і, по-

друге, переважна більшість громадських організацій не є антагоністами, тобто коли 

вони не тяжіють до взаємовиключних політичних, національних або інших полюсів» 

[181, с. 23].   

У будь-якому тлумаченні концепція громадянського суспільства охоплює всі 

добровільні організації та об’єднання за інтересами, що стоять поза державними 

утвореннями: поряд із неурядовими організаціями соціально-політичної орієнтації 

сюди входять профспілки, торговельні палати, професійні колегії та синдикати 

(юристів, лікарів тощо), етнічні асоціації, а також політичні партії. Крім того, 

структура громадянського суспільства також включає в себе надзвичайно широкий 

спектр об’єднань без власної соціально-політичної програми: студентські, релігійні, 

спортивні, наукові та культурні товариства [211, с. 25]. 

Таким чином, громадські об’єднання як добровільні ініціативні форми 

самоорганізації громадян та юридичних осіб приватного права становлять основу 

громадянського суспільства, оскільки забезпечують спілкування та взаємодію 

вільних та автономних учасників суспільних відносин, а також реалізацію і захист 

прав, свобод та інтересів таких учасників.    

1.3. Забезпечення балансу приватних і публічних інтересів у 

функціонуванні громадянського суспільства 

 

Для держави як глобального політико-правового утворення на певній 

території властиво зважати, в основному, на проблеми та потреби значних 

соціальних груп, які можуть здійснювати вплив на політику держави. За таких 

обставин саме громадянське суспільство зобов’язане дбати про інтереси окремої 

особи, акцентувати увагу держави на вирішенні загальних питань через 



індивідуальні, оскільки і суспільство, і держава створені людиною та функціонують 

для неї, і не держава будує громадянське суспільство - воно створюється самими 

громадянами. Громадянське суспільство не виникає у зв’язку із прийняттям певного 

закону, воно формується у ході розвитку суспільства шляхом суверенізації життя 

громадян та їх спільнот. Держава лише упорядковує функціонування інститутів 

громадянського суспільства у той чи інший спосіб, підтримуючи або стримуючи при 

цьому розвиток громадянського суспільства.  

Здійснюючи політичну владу у громадянському суспільстві, держава повинна 

підпорядковувати свою діяльність служінню цьому суспільству, забезпечувати рівні 

можливості для всіх людей у всіх сферах їхньої життєдіяльності на засадах 

соціальної справедливості, гуманізму та милосердя, не втручатися в особисте життя 

людини і громадянина, регулювати соціальні відносини в межах чинного 

законодавства. Громадянське суспільство є запорукою стримування держави, 

контролю над владою, важливою складовою поділу влади поряд з її «гілками», 

оскільки державна влада завжди тяжіє до абсолюту [145, с. 46-47]. 

Однак варто зазначити, що вседозволеність також не сприяє розвитку 

громадянського суспільства: потрібне поєднання, певний баланс інтересів держави і 

громадських організацій, особи і суспільства [146, с. 104]. Інститути громадянського 

суспільства повинні ефективно коригувати політику держави, але не послаблювати, 

а навпаки, посилювати її можливості. На це, зокрема, звертав увагу Т. Каротерс, 

який стверджував, що ніщо не приносить більшої шкоди розвитку громадянського 

суспільства, ніж слабка, летаргічна держава [231, с. 10].  

Як зазначає Н.С. Кузнєцова, переосмислення сутності та ролі держави і права, 

співвідношення цих важливих інститутів у сучасному суспільстві, усвідомлення 

необхідності якісних змін у самому суспільстві, які дозволяють кваліфікувати його 

як громадянське, роблять дослідження феномена цивільного права актуальним у 

цьому сенсі [156, с. 52].      

На сучасному етапі під час розроблення та прийняття нових цивільних 

кодексів як у Західній Європі, так і в країнах-республіках колишнього СРСР 

проявилися усі ознаки новітнього цивільного права, які підкреслюють його тісний 



зв’язок із громадянським суспільством та дають усі підстави зробити висновок про 

те, що саме приватне (цивільне) право є знаряддям і чи не найважливішим 

інструментом громадянського суспільства [156, с. 53].  

Переважну більшість характерних для громадянського суспільства ознак 

відображено в Цивільному кодексі України, покликаному забезпечити нормальне 

функціонування і розвиток громадянського суспільства, тобто самостійної, 

незалежної від держави субстанції. Самостійність, незалежність, ініціативність 

приватних осіб можна забезпечити лише за умови визнання природного, 

об’єктивного (наднормативного) характеру цивільних прав як таких, що 

зумовлюються життям. Саме тому майнові та немайнові відносини, засновані на 

юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності його 

учасників, які становлять предмет цивільно-правового регулювання і основу 

громадянського суспільства, повинні бути врегульовані Цивільним кодексом 

відповідно до його основоположних принципів [156, с. 53].  

Основними засадами цивільного права, закріпленими у ст. 3 ЦК України, є: 

неприпустимість свавільного втручання у сферу особистого життя фізичних осіб; 

неприпустимість позбавлення права власності, крім випадків, передбачених 

законом; свобода договору, свобода підприємництва, забезпечення судового захисту 

у разі порушення права, добросовісність, розумність, справедливість [7].   

Саме через інститути, конструкції та механізми цивільного права як 

приватного права в суспільстві реалізуються ті принципи, ідеї і начала, які роблять 

це суспільство громадянським [156, с. 53]. 

Цивільне право є основним регулятором суспільних відносин приватного 

характеру. Саме його норми супроводжують людину від народження до смерті, а 

інколи і довше (спадкове право, авторське право). Цивільний кодекс є не лише 

основним актом цивільного законодавства, а й основою для всієї системи 

приватного права, кодексом життя громадянського суспільства [156, с. 55]. 

Очевидно, що цивільно-правові відносини, побудовані на засадах 

децентралізації, юридичної рівності, загального дозволу та автономії волі, 

створюють найбільш сприятливі правові та фактичні умови для реалізації та захисту 



громадянами і колективними об’єднаннями власних, відповідно, особистих і 

колективних інтересів, а отже – і повноцінного функціонування громадянського 

суспільства. У цьому контексті відносини цивільного права є тим юридичним 

сегментом, функціонування якого спрямоване на задоволення особистих, приватних 

і групових інтересів та їх захист у разі порушення. Такий результат досягається 

шляхом встановлення особливих юридичних механізмів і прийомів, що притаманні 

виключно цивільним правовідносинам і дають змогу їх учасникам самостійно 

визначити пріоритетний інтерес, що потребує першочергового задоволення, обрати 

найбільш прийнятні способи його реалізації в кожному конкретному випадку з 

урахуванням усіх наявних умов, а також за необхідності обмежити вплив інших 

суб’єктів, у тому числі установ публічної влади, на процес реалізації власного 

інтересу [155, с. 46].  

Таким чином, у процесі реалізації інтересів «центр ваги» зміщується не на 

державу як суб’єкта владно-управлінських повноважень, що характерно для 

публічно-правових відносин, а на необмежену кількість громадян, їх груп та 

об’єднань, кожному із яких надані відповідні важелі для втілення в життя власних 

інтересів самостійно у юридично рівноправній взаємодії з іншими суб’єктами 

правовідносин.  

Інша роль у цих відносинах, порівняно з публічною сферою, відводиться 

також власне державним суб’єктам. Вони позбавлені властивостей єдиного владного 

центру, що монопольно здійснює регулювання відносин у суспільстві, в 

односторонньому порядку встановлює імперативні правила поведінки. Безумовно, 

це не виключає як таку участь держави у приватноправових відносинах, але вона 

характеризується рівністю у правовому становищі з іншими учасниками, а не 

владним домінуванням щодо них [155, с. 46-47]. 

Разом з тим, публічні інтереси мають значний вплив на формування, 

виникнення, зміну та припинення цивільних правовідносин. Так, у ст. 203 ЦК 

України закріплено, що зміст правочинів, що укладаються, не може суперечити 

інтересам держави та суспільства [7]. 



Саме поняття «інтерес» можна розуміти як правову цінність, що змістовно 

являє собою усвідомлену учасником правовідносин юридично забезпечену в 

реалізації та її захисті можливість в отриманні певного права чи іншого блага [209, 

с. 56]. 

Ю.О. Тихомиров відзначає, що публічні інтереси – не тільки і не стільки 

державні інтереси, скільки спільні інтереси людей, їх об’єднань, суспільства в 

цілому, і далі: «… визнаний державою і забезпечений правом інтерес соціальної 

спільноти, задоволення якого слугує гарантією її існування та розвитку» [250, с. 25]. 

Подібну позицію займають О.Ю. Ільїна [123, с. 57], О.В. Костін [134, с. 47], Е.В. 

Талапіна [248, с. 3].  

Таким чином, як відзначає І.В. Венедіктова, у загальному розумінні публічні 

інтереси – це спільні, усереднені інтереси певної соціальної спільноти. До того ж, 

вони відповідають наявності двох критеріїв: з одного боку, це суспільні інтереси, 

без яких неможливо забезпечити цілісність і стабільність держави і суспільства, і в 

тому числі реалізацію окремих приватних інтересів; а з іншого – це офіційно визнані 

інтереси, які одержали підтримку держави [78, с. 54]. 

Загальний інтерес є, в певному сенсі, сукупністю приватних інтересів – це такі 

категорії, що переходять одна в одну. Загальний інтерес покладений в основу 

державного інтересу. Варто підтримати думку про те, що поняття «публічний 

інтерес» є родовим, яке охоплює в собі й інші категорії [250, с. 61]. До них можна 

віднести національний, державний, суспільний, регіональний (муніципальний) і 

деякі інші інтереси. Однак існує і протилежна позиція: держава не повинна мати 

«власні» інтереси – вони всі мають бути інтересами суспільства. Іншими словами, 

«державний інтерес не має самостійного значення – це той самий публічний інтерес, 

спрямований на забезпечення в суспільних інтересах державних функцій, що 

реалізуються» [219, с. 50]. 

У літературі виділяють також публічні та корпоративні інтереси. Так, М.В. 

Немитіна категорію «публічні інтереси» поділяє на державно-публічні та 

корпоративно-публічні інтереси, до останніх відносяться інтереси будь-яких 

об’єднань людей [193, с. 123]. 



Цільове закріплення публічного інтересу – це в кінцевому результаті 

забезпечення приватного інтересу засобами публічного права [219, с. 50]. При цьому 

необхідно розуміти, що постійним завданням держави і суспільства є максимальна 

нейтралізація несанкціонованого законом приватного інтересу в публічній владі, 

оскільки він викривляє цілі і завдання держави як загальної організації всього 

народу [219, с. 52].  

Під приватним у праві традиційно розуміється сукупність норм, що 

регулюють майнові і немайнові суспільні відносини з індивідуальним або груповим 

(недержавним) інтересом окремих фізичних та юридичних осіб, а також відносини, 

у яких держава виступає не як носій публічної влади, а як суб’єкт цивільних 

правовідносин, де особи є рівними у своїх правах, а їх інтереси здійснюються та 

охороняються виключно за власною ініціативою [78, с. 56]. 

Д.М. Горшунов вважає, що приватний інтерес заснований на визнанні свободи 

окремих суб’єктів здійснювати певні дії, виражати ставлення до того чи іншого 

предмета, процесу чи явища [91, с. 82]. О.Я. Курбатов визначає приватні інтереси як 

охоронювані правом інтереси окремих осіб або соціальних груп [160, с. 74]. Однак 

І.В. Венедіктова вважає, що приватність жодним чином не пов’язана з 

індивідуальним суб’єктом. Інтерес самого суб’єкта може мати як приватний, так і 

публічний характер [78, с. 57]. За суб’єктами інтереси можуть бути публічними, а за 

змістом – приватними. Отже, один і той же інтерес може бути публічним (за 

формальною ознакою) і одночасно приватним (за змістовною ознакою) [239, с. 15]. 

Конститутивні ознаки приватного охоронюваного законом інтересу зводяться 

до таких: 1) він належить окремому, автономному і відносно самостійному суб'єкту і 

пов'язаний безпосередньо з ним; 2) він зумовлений індивідуальними якостями, 

устремліннями, мотивами, цілями, потребами суб’єкта або групи суб’єктів; певним 

чином він протистоїть публічному інтересу з його особливим змістом; 4) він 

урегульований, як правило, нормами приватного права; 5) він реалізується 

добровільно і за власною ініціативою; 6) захист порушеного приватного інтересу 

відбувається за активних дій самої особи і йде від неї; 7) для суспільства в цілому 

він, як правило, не є загальновизнаним і не є пріоритетним [78, с. 57]. 



При цьому І.В. Венедіктова наголошує, що інтерес – це настільки всеосяжна і 

універсальна категорія, що можна сміливо стверджувати про наявність як мінімум 

чотирьох суб’єктів інтересів: особа, група, держава, суспільство. А отже, можна 

говорити про індивідуальні, групові, державні та суспільні інтереси. І всі вони 

можуть бути і публічними, і приватними. У жодному разі не можна поділяти за 

суб’єктом і відносити індивідуальні та групові інтереси до приватних, а суспільні і 

державні – до публічних. Держава також може переслідувати приватні інтереси – 

інтереси, які не охоплюються компетенцією державних органів, а окрема фізична 

особа – переслідувати публічний інтерес [78, с. 57]. 

Питання про узгодження приватних і публічних інтересів у праві та 

встановлення їх оптимального балансу існує постійно. Як зазначає О.В. 

Кохановська, у співвідношенні інтересів особи, суспільства і держави прийнято 

виокремлювати три види: пріоритет інтересів, паритет інтересів, баланс інтересів. 

При цьому перевагу слід надавати принципу балансу інтересів як такому, що 

дозволяє найбільш повно врахувати інтереси кожного суб’єкта в конкретних 

історичних та інших умовах. Проте механізм визначення, зміни і забезпечення 

такого балансу інтересів основних суб’єктів на сьогодні практично відсутній, окрім 

розробок у сфері цивільно-правового регулювання [143, с. 38].  

Під балансом приватних і публічних інтересів не завжди варто розуміти 

обов’язкову рівновагу цих інтересів, оскільки за певних обставин необхідно 

встановлювати пріоритет одного інтересу, а отже – обмежувати інший [75, с. 37]. 

Водночас, у жодному разі не можна розмежовувати і протиставляти публічні і 

приватні інтереси. У тій чи іншій ситуації будь-який приватний інтерес може бути 

зведено до публічного інтересу, розглянуто або подано як цей же публічний інтерес. 

А з іншого боку, публічний інтерес втрачає сенс, коли він не потрібний і не несе 

цінності реалізації для окремо взятого суб’єкта правовідносин [78, с. 60].  

Як наголошує А.Є. Кубко, реалізація публічних інтересів є об’єктивною 

необхідністю в цивільному праві України [154, с. 63]. При цьому засобами 

забезпечення публічних інтересів саме у цивільних правовідносинах є запроваджені 

державою обмеження свободи дій суб’єктів цивільно-правових відносин. Таким 



чином, подібні обмежувальні заходи, що з різним обсягом і ступенем деталізації є у 

більшості норм цивільного законодавства, мають власну об’єктивну передумову – 

необхідність забезпечення реалізації загальних інтересів у специфічній 

приватноправовій сфері [155, с. 47]. 

Подібні засоби можуть передбачати, зокрема, визначення меж здійснення 

суб’єктивних цивільних прав, встановлення кола необхідних для виконання 

обов’язків, заборону вчинення юридично значимих дій, регламентацію проведення 

певної діяльності тощо. Усі вони більшою чи меншою мірою пов’язані з 

привнесенням елементів публічного регулювання у цивільно-правову галузь, 

підпорядкуванням окремих сторін останньої публічним засадам. Цей фактор 

повинен бути врахований як один із основних при визначення конкретних засобів 

реалізації публічних інтересів у кожній окремій ситуації. В такому аспекті основний 

критерій, якому мають відповідати встановлювані державною владою імперативні 

приписи, спрямовані на коло учасників цивільних правовідносин, полягає в 

необхідності «збереження» приватних основ побудови останніх. Запроваджувані 

обмеження особистої свободи й ініціативи не повинні призводити до тотального 

підкорення відповідного кола суспільних відносин публічно-правовим принципам 

чи до заміни приватноправової конструкції публічно-правовою. Вони лише за 

власним характером мають бути здатні у межах цивілістичного методу та 

відповідних засад правового регулювання реалізувати публічний інтерес там, де 

виникає необхідність у його захисті [155, с. 47-48].            

Варто погодитися із І.В. Венедіктовою, яка, вказуючи на важливість 

погодження та встановлення балансу приватного та публічного інтересів, констатує 

те, що критерії встановлення такого балансу ще недостатньо досліджені в 

літературі, та не визначені в законодавстві [78, с. 60]. Підтримуючи цю думку, О.О. 

Первомайський зазначає, що відсутність критеріїв, або навіть більш узагальнено – 

порядку встановлення балансу приватних та публічних інтересів у кожному 

конкретному випадку є найбільш критичним, оскільки, погоджуючись із важливістю 

існування балансу інтересів, слід визнати, що він все ж є лише статикою – моментом 

рівноваги приватного та публічного інтересів, і цей баланс вже у наступний момент 



часу внаслідок дії різного роду факторів, що впливають на нього, може бути 

втрачений. 

Тобто принципове значення для правовідносин, у тому числі відносин 

цивільного обороту, має не стільки сам баланс приватного та публічного інтересів, 

скільки порядок його відшукання (встановлення) та підтримання у разі, коли 

відносини мають триваючий характер [209, с. 56]. 

О.Я. Курбатов пропонує такі способи узгодження інтересів: 1) побудова 

ієрархії інтересів суб’єктів сфери діяльності; 2) установлення меж реалізації 

інтересів, у тому числі у вигляді недопустимості зловживання правом; 3) 

установлення спеціального правового режиму окремих об’єктів; 4) розмежування 

наслідків угод на цивільно-правові та публічно-правові; 5) напрацювання 

процедурного механізму реалізації та застосування правових норм; 6) створення 

юридичних осіб певної організаційно-правової форми; 7) вироблення принципів 

розв’язання колізій у праві [159, с. 90].   

Проблема балансу у співвідношенні приватних і публічних інтересів постала з 

початку системного усвідомлення ролі права і залишається відкритою і на сьогодні. 

Однією з функцій держави як організації публічної влади є певне задоволення 

приватного інтересу. У сучасному суспільстві правова держава реалізує приватний 

інтерес, задовольняючи потреби членів суспільства, тому в якості однієї з 

інтерпретацій публічного інтересу можна прийняти заінтересованість органів 

державної влади у реалізації приватного інтересу, інтересів членів суспільства [188, 

с. 83]. Наслідком такої збалансованості у суспільних відносинах, приватних і 

публічних інтересах є правопорядок [78, с. 61]. 

Для попередження суперечностей між публічним і приватними інтересами 

державі потрібно створювати умови, за яких додержання публічних інтересів було б 

вигідно усім носіям приватних інтересів і через додержання публічного інтересу 

реалізовувався б приватний. Таким чином, створювався б універсальний інтерес – 

симбіоз публічного і приватного. 

Мінливість і постійний рух між приватним і публічним правом, приватними і 

публічними інтересами відбиваються в тому, що те, у чому раніше полягала суть 



суспільних чи державних інтересів, набуває сенсу тільки в якості приватного 

інтересу. Але цілком можлива й інша ситуація – визнання за приватними інтересами 

загальносуспільної важливості і виведення їх у ранг публічних. Так чи інакше, але 

публічні інтереси є засобом для досягнення цілей приватного права, яке становить, 

безсумнівно, велику цінність у громадянському суспільстві [78, с. 62-63]. 

Саме співпраця носіїв публічних та приватних інтересів дозволяє більш-менш 

оптимально врахувати ці категорії інтересів з метою забезпечення балансу 

приватних і публічних інтересів у функціонуванні громадянського суспільства. 

У сфері правового регулювання функціонування громадських об’єднань 

приватні інтереси забезпечуються шляхом надання громадським об’єднанням 

свободи у задоволенні економічних, соціальних, культурних, екологічних та інших 

інтересів їх учасників, для чого їм гарантується дотримання принципів 

добровільності, самоврядності, свободи вільного вибору території діяльності, 

забезпечується рівність перед законом, прозорість, відкритість та публічність, а 

також надається широкий обсяг прав, до яких, зокрема, належать право бути 

учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові та немайнові права, 

здійснювати відповідно до закону підприємницьку діяльність, засновувати з метою 

досягнення своєї статутної мети засоби масової інформації тощо.  

Одночасно з цим, реалізація публічних інтересів у сфері функціонування 

громадських об’єднань забезпечується шляхом законодавчого встановлення порядку 

утворення та державної реєстрації (легалізації) громадських об’єднань, 

запровадження принципу відсутності майнового інтересу членів (учасників) 

громадського об’єднання, встановлення обмежень щодо утворення і діяльності 

громадських об’єднань, мета (цілі) або дії яких спрямовані на ліквідацію 

незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, 

порушення суверенітету і територіальної цілісності держави та ін., а також 

встановлення вимоги про те, що підприємницька діяльність громадського 

об’єднання повинна відповідати меті (цілям) об’єднання та сприяти її досягненню.  

Таким чином, поєднання публічних та приватних інтересів у правовому 

регулюванні відносин у сфері утворення, реєстрації (легалізації), діяльності та 



припинення громадських об’єднань спрямоване на забезпечення балансу таких 

інтересів у функціонуванні громадянського суспільства в цілому.     

Конкретно-історичні моделі взаємодії громадянського суспільства і держави 

мають свої соціокультурні та національні особливості, які проявляються та 

актуалізуються в різних країнах по-різному. Громадянське суспільство, навіть у 

контексті розвинених демократій, не існує як раз і  назавжди досягнутий стан. Це – 

постійно триваючий процес, який вимагає спільних зусиль для його підтримки і 

відтворення у нових сучасних формах. Натомість, характерною особливістю 

суспільств, що розвиваються по демократичному шляху, виступає проблема 

взаємодії громадянського суспільства і держави [100, с. 51], забезпечення балансу 

приватних і публічних інтересів. 

Особливого значення набуває проблема взаємодії інститутів громадянського 

суспільства з органами державної влади України, яка здебільшого існує у таких 

правових формах: 

- участь у розробленні та обговоренні проектів нормативно-правових актів;  

- залучення інститутів громадянського суспільства до надання соціальних 

послуг; 

- здійснення інститутами громадянського суспільства громадського контролю 

за діяльністю органів державної влади у формі громадського моніторингу 

підготовки та виконання рішень, експертизи їх ефективності; 

- подання органам державної влади експертних пропозицій, утворення 

спільних консультативно-дорадчих та експертних органів, рад, комісій, груп для 

забезпечення врахування громадської думки у формуванні та реалізації державної 

політики; 

- проведення органами державної влади моніторингу і аналізу громадської 

думки, забезпечення своєчасного публічного реагування на пропозиції та 

зауваження громадськості; 

- ознайомлення широких верств населення з формами його участі у 

формуванні та реалізації державної політики, виконання спільних проектів 



інформаційного, аналітично-дослідницького, благодійного і соціального 

спрямування тощо [211, с. 129-130]. 

Вплив на законодавчі органи є найбільш поширеним і ефективним 

механізмом, який вимагає систематичності та професійності. Так, громадські 

організації беруть участь у розробці законів та законопроектів, проводять їх 

громадську експертизу та публічні громадські слухання, публікують заяви та 

звернення до громадян з різних питань у ЗМІ, організовують громадські дії (пікети, 

акції, семінари), лобіюють конкретні пропозиції в органах державної влади, 

проводять моніторинги здійснення рішень, опитування, аналізують досягнуті 

результати [181, с. 78]. 

Взаємодія держави та громадськості може відбуватися також шляхом: 

- цільового фінансування конкретних організацій, які здійснюють соціально 

значиму діяльність. Така взаємодія може бути цілком прийнятною, коли існує 

усвідомлена державою потреба у певних соціальних послугах, і також діяльністю 

займається одна організація-«монополіст», робота якої задовольняє державу; 

- конкурсне розміщення державних грантів серед державних та громадських 

організацій. При цьому держава оголошує про надання підтримки у вигляді 

фінансування проектів чи інших ініціатив громадських організацій, оскільки такі 

ініціативи не ввійшли до схеми бюджетного фінансування. Оголошення конкурсу 

супроводжується певними обмежувальними рамками та тематичними ознаками, що 

дозволяє сконцентрувати ресурси на вирішенні певного вузького кола проблем; 

- створення асоційованих організацій, які мають визначене коло завдань і 

створюються за принципом цільового підходу для їх досягнення та вирішення; 

- укладання тимчасових угод про співпрацю, в рамках яких можуть 

проводитися різноманітні одноразові заходи чи акції соціального спрямування; 

- укладання довгострокових угод, які визначають принципи взаємостосунків 

різних секторів суспільства чи їх частин [181, с. 83-84].        

Експерти стверджують, що державі вигідно співпрацювати із громадськими 

організаціями, оскільки: 



1) більшість громадських організацій створюються для вирішення тих самих 

проблем, що стоять і перед державою: турбота про малозабезпечених, хворих, 

соціально незабезпечених громадян, сприяння вихованню та освіті дітей, 

збереження та розвиток культури тощо. Громадські організації здійснюють таку 

діяльність, яку неможливо здійснювати на комерційній основі; 

2) у певних випадках дії «третього сектору» є більш успішними та 

ефективними, ніж діяльність державних установ. Тому державі вигідніше 

передавати окремі засоби громадським організаціям, отримуючи за це виконання 

певних завдань, ніж самій створювати для цього додаткові структури [181, с. 84]. 

Можна виділити такі два види підтримки і співпраці державних та 

муніципальних органів із організаціями «третього сектору»: 

- підтримка функціонування та розвитку незалежних некомерційних 

організацій, здійснення та вдосконалення їх статутної діяльності. Сюди відносять 

такі способи (форми): надання громадським організаціям податкових пільг, надання 

податкових пільг особам, які надають матеріальну підтримку громадським 

організаціям, надання громадським організаціям пільг неподаткового характеру 

(оренда приміщень і т. ін.), бюджетне фінансування (субсидіювання) окремих 

видатків громадських організацій (виділення коштів на ремонт приміщень, оплату 

послуг зв’язку, навчання персоналу і т. ін.), безоплатне передання державного чи 

комунального майна (приміщень, споруд, технічних засобів) у власність 

громадських організацій, надання пільгових кредитів, консультативна та інші форми 

підтримки; 

- залучення незалежних некомерційних організацій до розробки та виконання 

державних та місцевих програм. Це такі види співпраці, як: координація діяльності 

та спільна розробка програм, розміщення замовлень на надання соціальних послуг, 

підтримка проектів громадських організацій у рамках державних та місцевих 

програм [245, с. 11].  

На думку В.В. Речицького, у взаємодії з громадянським суспільством держава 

повинна гарантувати і юридично забезпечити такі правові норми: 1) свободу партій 

та асоціацій; 2) обмеження монополії держави (зокрема, щодо об’єктів природного 



походження та засобів масової інформації державна власність не визнається взагалі, 

а щодо окремих видів діяльності державна монополія можлива виключно в межах 

здійснення безпосередніх функцій держави, але таким чином, щоб державна 

власність ніколи не перевищувала власності громадянського суспільства); 3) 

розширення меж правового регулювання допускається лише за умови одночасного 

розширення свободи індивідів; 4) заборону цензури, з чого випливає те, що 

оприлюднення достовірної інформації, яка компрометує державу чи її посадових 

осіб, не може бути підставою для притягнення розповсюджувачів цієї інформації до 

відповідальності; 5) право петицій, зборів та мітингів, обмеження на які можуть 

мати виключно процедурний характер [229, с. 143]. 

Взаємодія громадянського суспільства і демократичної держави повинна 

ґрунтуватися на взаємній підтримці. Як писав Д. Дьюї, «верховенство держави 

наближається до верховенства диригента оркестру, який сам не виконує музику, але 

організує і гармонізує діяльність тих, хто це робить, тобто робить те, що є цінним по 

своїй суті. Держава зберігає своє важливе значення у своїй здатності заохочувати і 

координувати діяльність добровільних співтовариств» [109, с. 156].  

  Для втілення цієї мети практично в усіх сучасних демократичних країнах в 

системі владних структур організовані і функціонують спеціальні органи для зв’язку 

з організаціями громадянського суспільства. Напрямки і форми їх діяльності 

надзвичайно різноманітні: реєстрація даних організацій, надання їм допомоги 

(консультування, фінансування), створення сприятливих умов для їх 

функціонування. Наприклад, у Великобританії уже багато років діє спеціальний 

державний орган – Комісія з благодійності. Окрім спеціалізованих органів типу 

британської Комісії з благодійності, є ще одна поширена форма контрактів держави 

з громадянським суспільством, коли представники організацій громадянського 

суспільства входять у різні ради та комісії, які працюють при парламентах і урядах. 

Нерідко вони стають депутатами у представницьких органах політичної влади, 

часто виступають як експерти і професіонали, які володіють дуже цінною 

інформацією, що стосується конкретних проблем розвитку громадянського 

суспільства та стану громадської думки. Серед такого роду органів можна 



відзначити соціально-економічні ради, що мають консультативний характер. До їх 

складу входять як представники державних органів, так і представники багатьох 

громадських організацій з економічної та соціальної сфер. Такі ради існують у 

Франції, Швеції, Італії, Іспанії та інших країнах. Уряди цих держав запитують думку 

рад щодо проектів законів, які приймаються з питань соціального та економічного 

характеру. Дані ради за своєю ініціативою можуть звернути увагу уряду на 

важливість і невідкладність вирішення тих чи інших конкретних проблем [103, с. 

62]. 

Водночас в Україні практика діяльності подібних координаційних органів 

бажає залишатися кращою. В якості прикладу можна навести ситуацію, що склалася 

з громадськими радами при міністерствах. Так, постанова Кабінету Міністрів 

України № 996 від 03.11.2010 року «Про забезпечення участі громадськості у 

формуванні та реалізації державної політики» [42] надала громадським радам при 

міністерствах досить широкі права, серед  яких і право подавати обов’язкові для 

розгляду пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань 

формування та реалізації державної політики у відповідній сфері, здійснення 

громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, контроль за 

дотриманням ним нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та 

протидію корупції тощо. Громадські ради повинні були формуватися самою 

громадськістю. Жодних кваліфікаційних вимог до кандидатів або обмежень щодо 

складу громадських рад визначено не було. Передбачалося однак, що кількісний 

склад громадської ради визначається установчими зборами, а далі склад 

визначатиметься рейтинговим голосуванням. Це призвело до того, що майже на всіх 

установчих зборах учасники проголосували за те, щоб усі присутні в залі увійшли 

до складу ради. Вийшло так, що подекуди громадські ради нараховують 150 і 

більше членів. Причому на практиці були випадки «рейдерського захоплення» рад, 

як це мало місце з громадською радою при Міністерстві закордонних справ України 

[58].    

 



1.4. Місце і роль громадських об’єднань у сучасному українському 

суспільстві 

 

Функціонування громадянського суспільства неможливе без існування 

самоорганізованих груп інтересів, які з необхідністю інституціоналізуються в 

процесі своєї діяльності у громадські об’єднання, які забезпечують реалізацію та 

захист як приватних, так і корпоративних економічних, політичних, культурних та 

інших інтересів різноманітних соціальних груп, відіграють значну роль не лише у 

формуванні громадянського суспільства, а й у процесі демократизації держави, 

сприяють встановленню ефективного соціального діалогу між ними. 

Тому для України, в якій одночасно відбуваються процеси побудови 

демократичної, соціальної, правової держави та громадянського суспільства, 

великого значення набуває наукове осмислення процесів виникнення, розвитку та 

функціонування громадських організацій як чинника становлення громадянського 

суспільства. Адже без цього неможливо створити оптимальні умови для їхнього 

ефективного функціонування, а отже, і для становлення громадянського суспільства 

в Україні [181, с. 3].  

Основним призначенням громадських організацій у суспільстві, зокрема, 

громадянському, є агрегування і артикуляція інтересів, тобто саме в громадських 

організаціях відбувається узгодження безлічі різноманітних особистих інтересів та 

вимог громадян і соціальних груп, далі ці абстрактні і нечіткі погляди та думки 

оформлюються у цілком конкретні потреби і вимоги, на основі яких виробляється 

загальновизнана мета діяльності організацій. Громадська організація у такому 

випадку утворює механізм, що відповідає людським потребам і забезпечує 

вирішення життєво важливих суспільних потреб і стає засобом домогтися реального 

покращення життя людей, захистити інтереси різних соціальних груп [145, с. 79].  

Окремі дослідники виділяють чотири ідеальні визначальні риси недержавних 

організацій: 

- добровільність (щодо недержавних організацій у законодавчій базі країни 

фактично не існує ніяких правил, які би вказували на обов’язковість або забороняли 



їх. Окрім того, у рамках самої організації існує елемент добровільної участі в її 

діяльності); 

- незалежність (громадські об’єднання контрольовані лише засновниками або 

правлінням, яке отримало повноваження на керування організацією; правління 

організації, у свою чергу, не повинно перебувати під контролем будь-яких 

державних чи бізнесових структур); 

- неприбутковість (члени таких організацій не мають ніякої особистої вигоди 

або прибутку, хоча співробітники можуть отримувати відшкодування за свою 

працю; організація можу проводити певну прибуткову діяльність лише в тому разі, 

якщо прибутки не розподіляються між членами або засновниками організації, а 

використовуються для реалізації завдань організації); 

- суспільна користь (метою діяльності об’єднань громадян є покращення 

суспільного добробуту; користь від діяльності організації поширюється не лише на 

її членів та засновників) [145, с. 70].  

В.М. Кравчук під громадською організацією розуміє сукупність об’єктивних, 

постійно повторюваних і сталих соціальних зв’язків та відносин між індивідами, які 

добровільно об’єднуються для спільного задоволення власних специфічних потреб 

та інтересів, що сприяє їх самореалізації, при цьому їх діяльність свідомо 

координується для досягнення загальної мети [145, с. 76].  

Громадські організації на сучасному етапі розвитку перебирають на себе 

дедалі більший обсяг завдань, насамперед у соціальній сфері, які ще не так давно 

виконували суто державні інституції. Тенденції розвитку громадських організацій 

показують, що вони здатні надавати суспільні послуги більш якісно, ефективніше 

використовувати матеріальні та інші ресурси суспільства. Так, громадські 

організації здатні більш конструктивно, ніж державні органи, вирішувати місцеві 

конфлікти, вони краще аналізують сильні і слабкі сторони громадян, більш 

ініціативні і сприйнятливі до змін. Громадські організації мають більшу довіру і 

допомогу з боку місцевих жителів. Відчутною перевагою є і те, що люди, залучені 

такими організаціями до суспільно корисної праці, відчувають свою причетність до 



вирішення громадських справ, відповідно, до них повертається відчуття можливості 

самореалізації, що сприяє розвитку громадянського суспільства [145, с. 80]. 

Водночас сучасне українське громадянське суспільство не є центром впливу, з 

яким змушена була б рахуватися влада; воно не є збалансовуючою противагою для 

влади; різноманітні сегменти не відчувають один одного спільниками у взаємодії з 

державою; сегмент політичних партій розпорошений, влада не прозора і не 

підконтрольна народу; пересічний українець не вірить владі; планка суспільно-

політичної культури вкрай занижена [255]. 

Процес перетворення українського суспільства в громадянське триває в 

особливих умовах: 1) відбувається радикальна зміна пріоритетів соціального 

розвитку; 2) триває процес творення національної державності; 3) ще 

інституціонально до кінця не сформовані елементи громадянського суспільства; 4) в 

основі суспільної піраміди продовжують превалювати патерналізм та пасивність 

суспільства; 5) дефіцит дієвих правових механізмів значною мірою позбавляє змісту 

навіть ту свободу, що вже є, і перешкоджає становленню будь-яких громадських 

інститутів; 6) розвиток інститутів громадянського суспільства, структурування його 

відносин із владою і бізнесом засновані, скоріше, на іноземному досвіді, ніж на 

вітчизняному [84, с. 43]. 

Процес формування громадянського суспільства в Україні безпосередньо 

залежить від правового визначення статусу його інститутів та, зокрема, 

максимально ефективного законодавчого закріплення скоординованого порядку 

створення та діяльності громадських організацій, яке має базуватися на достатньо 

виваженому, розумному балансі інтересів держави і громадянського суспільства 

[211, с. 128]. 

В Україні, починаючи з 1992 року, спостерігається стала тенденція до 

стрімкого зростання кількості громадських організацій. Однак досить важко 

сформувати остаточну цифру, що можна пояснити різницею між кількістю 

зареєстрованих організацій і тих, які на сьогодні реально працюють. Якщо у 1991 

році в Україні функціонувало понад 300 організацій, а у 1996 році – понад 12 тис., 

то у 2003 році їх уже налічувалося близько 30 тис.  



За даними Державної служби статистики, за підсумками 2014 року в Україні 

налічувалося 61 090 громадських організацій. З них – 51 767 організацій зі статусом 

юридичної особи, та 9 323 – без такого статусу. Пік активності організованого 

громадського руху за всі роки незалежності припав на 2014 рік: було утворено і 

зареєстровано 4 234 громадські організації, а 247 утворень припинили свою 

діяльність. Найбільше серед громадських організацій – оздоровчих та фізкультурно-

спортивних. Усього їх близько 9 476, і 103 із них мають всеукраїнський статус. На 

другому місці – громадські організації професійного спрямування – 5 484, і 80 із них 

– всеукраїнські. Третю позицію займають молодіжні організації: відповідно 5 056 і 

42. Далі – освітні, культурно-виховні (3 202 і 45) та об’єднання ветеранів та інвалідів 

(3 071 і 22).  

Благодійних організацій (товариств, установ, фондів) в Україні станом на 2014 

рік налічувалося близько 9 799, із них 1 102 були зареєстровані у 2014 році, а 118 

організацій у 2014 році припинили свою діяльність [256]. 

Таким чином, громадські об’єднання стають все більш впливовими суб’єктами 

державного та громадського життя. 

Втім, хоча кількість громадських організацій в Україні поступово 

збільшується, сьогодні відсутні базові передумови для стабільного розширення 

їхньої діяльності у суспільстві, доволі повільно відбувається і їхнє організаційне 

утворення. Це зумовлено такими факторами: а) відсутністю чіткого правового 

забезпечення; б) традиційним сприйняттям громадських організацій (суспільна 

свідомість ще не трансформувалася, і громадські організації часом приймаються за 

аналогією з радянськими псевдогромадськими організаціями як формальні 

структури, які виступають посередниками від імені держави, а не як форма 

громадського самовияву особи; в) недостатньою поінформованістю населення про 

суть діяльності громадських організацій; г) неефективністю діяльності громадських 

організацій через те, що функціонують вони неузгоджено, розрізнено, не 

координуючи свою діяльність, а крім того, не взаємодіють з державним 

структурами, тобто функціонують ізольовано; д) суб’єктивним фактором (проблема 

кадрів для громадських організацій, недостатній рівень внутрішньої демократії, 



орієнтація деяких керівників громадських організацій на забезпечення власних 

інтересів) тощо [145, с. 82-83].  

Сучасне нормативне врегулювання статусу громадських об’єднань 

здійснюється Законом України «Про громадські об’єднання», який був прийнятий 

22.03.2012 року [13]. Із набуттям чинності цим Законом втратив дію попередній 

Закон «Про об’єднання громадян», який було прийнято 16.06.1992 року [36].  

Відповідно до положень раніше чинного Закону України «Про об’єднання 

громадян» під об’єднанням громадян розумілося добровільне громадське 

формування, створене на основі єдності інтересів для спільної реалізації 

громадянами своїх прав і свобод. Об’єднання громадян, незалежно від назви (рух, 

конгрес, асоціація, фонд, спілка тощо) визнавалося політичною партією або 

громадською організацією [36]. Таким чином, Законом виділялися два види 

об’єднань громадян: політична партія і громадська організація.     

Незважаючи на прогресивність положень Закону України «Про об’єднання 

громадян» на момент його прийняття, з часом науковці та практики почали 

відзначати те, що його положення застаріли, стали неефективними та обмежують 

осіб при здійсненні їхнього законного права на об’єднання. 

У зв’язку з цим було прийнято Закон України «Про громадські об’єднання» 

2012 року, у якому здійснено спробу усунути наявні у попередньому законі 

недоліки, що дістало вираз у наступних новелах: 

1) у Законі України «Про об’єднання громадян» встановлювалася залежність 

провадження діяльності громадських організацій від певної території, на якій вони 

були зареєстровані. Об’єднання громадян були поділені за територіальним статусом 

на міжнародні, всеукраїнські та місцеві, останні з яких могли діяти на території 

області, міста, району, селища, села. Таким чином, громадська організація, 

зареєстрована у місті, була фактично на весь час свого існування обмежена цією 

територією, у зв’язку з чим виникали проблемні питання щодо території проведення 

заходів, збору коштів та роботи організації поза межами території її реєстрації. 

Натомість відповідно до Закону України «Про громадські об’єднання» скасовано 

територіальні обмеження. Статус всеукраїнської може набути будь-яка громадська 



організація у спрощеному порядку, при цьому залишено такий статус лише через те, 

що на сьогодні відсутні інші критерії, за якими можна було б забезпечувати 

виділення державних коштів для реалізації проектів громадських організацій саме 

на всеукраїнському рівні [197]; 

2) відповідно до Закону України «Про об’єднання громадян» об’єднання 

громадян діяли виключно для задоволення прав і свобод своїх членів. У зв’язку з 

цим виникали питання щодо правомірності такої діяльності громадських організацій 

як благодійна діяльність, проведення заходів за участю інших осіб, які не є членами 

організації. Відповідно до положень нового Закону громадські об’єднання можуть 

утворюватися та провадити діяльність з метою реалізації прав будь-яких осіб, а не 

тільки своїх членів [197]; 

3) згідно із Законом України «Про об’єднання громадян» юридичні особи не 

могли засновувати об’єднання громадян та бути їх учасником. Відповідно до Закону 

України «Про громадські об’єднання» юридичні особи можуть створювати 

громадські об’єднання. Такі утворення називаються громадськими спілками. Отже, 

громадські об’єднання існують у двох формах: громадські організації – за участю 

лише фізичних осіб, та громадські спілки – за участю хоча б однієї юридичної 

особи. При цьому громадські спілки та громадські організації наділені рівними 

правами та можливостями [197]; 

4) відповідно до положень Закону України «Про об’єднання громадян» 

об’єднання громадян були обмежені власною територією діяльності, визначеною їх 

статутом. Місцеві об’єднання громадян були позбавлені права створювати в інших 

областях відокремлені підрозділи. Тільки організації із всеукраїнським та 

міжнародним статусом мали право засновувати в інших регіонах місцеві осередки, 

які у порівнянні з класичними відокремленими підрозділами юридичних осіб - 

філіями, представництвами тощо, мали обмежені можливості, наприклад, щодо 

відкриття рахунку у банку тощо. За нормами Закону «Про громадські об’єднання» 

будь-які громадські об’єднання на всій території України можуть створювати свої 

відокремлені підрозділи за рішенням керівного органу [197]; 



5) закріплений у ст. 20 Закону України «Про об’єднання громадян» перелік 

прав стосувався тільки об’єднань громадян, що мали статус юридичної особи. 

Також цей перелік був закритим - об’єднання були наділені виключно правами, 

визначеними законами України. Таке формулювання цієї статті досить часто ставало 

перешкодою для здійснення окремих прав об’єднань, наприклад, коли органи 

державної влади не відмовляли у наданні інформації на запити громадських 

організацій з тих підстав, що відповідно до статті 20 Закону об’єднання громадян 

мали право на отримання лише тієї інформації, яка необхідна їм для реалізації цілей 

та завдань об’єднання). На противагу цьому Законом України «Про громадські 

об’єднання» встановлено невичерпний перелік прав громадських об’єднань, а ст. 21 

закрпілює, що вони можуть здійснювати інші права, не заборонені законом [197]; 

6) стаття 24 Закону України «Про об’єднання громадян» передбачала 

можливість провадження господарської чи іншої комерційної діяльності 

об’єднаннями громадян лише шляхом створення окремого підприємства, що не 

сприяло активному використанню такого способу, оскільки це вимагало, перш за 

все, значних витрат на утворення та управління таким суб’єктом. Відповідно до ч. 2 

ст. 21 Закону «Про громадські об’єднання» об’єднання наділені правом здійснювати 

підприємницьку діяльність як шляхом створення окремих підприємств, так і 

безпосередньо [197]; 

7) Закон України «Про об’єднання громадян» передбачав можливість для 

органів, які реєстрували об’єднання громадян, здійснювати контроль та перевірку 

внутрішньої діяльності об’єднань на предмет їх відповідності Закону та статуту. 

Контролюючі органи мали право витребовувати документи, відбирати пояснення, 

бути присутніми на заходах об’єднання. За результатами перевірки могли 

застосовуватися санкції аж до подання позову до суду про припинення організації. 

Таким чином, створювалися умови для втручання органів влади у діяльність 

громадських організацій, яка повинна була б підлягати не зовнішньому, а 

внутрішньому контролю самих членів організації. Відповідно до Закону «Про 

громадські об’єднання» органи державної реєстрації позбавлені права втручатися у 

діяльність громадських об’єднань та здійснювати перевірки відповідності їх 



діяльності статуту та законам. Самі організації та їх представники несуть 

відповідальність, яка передбачена за відповідні протиправні діяння законом, як і 

інші суб’єкти. При цьому громадські об’єднання не можуть вчиняти дій, які 

заборонені Конституцією (статтями 36, 37) [5], наприклад, дії, спрямовані на  

ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким 

способом тощо.  За таких умов орган реєстрації може звернутися із позовом до суду, 

який може прийняти рішення про заборону громадської організації та припинення її 

діяльності [197]. 

Серед негативних сторін Закон «Про громадські об’єднання» окремі 

дослідники відзначають невиправдане звуження сфери його дії. 

Відповідно до ч. 2 ст. 2 Закону, дія цього Закону не поширюється на суспільні 

відносини у сфері утворення, реєстрації, діяльності та припинення: 1) політичних 

партій; 2) релігійних організацій; 3) непідприємницьких товариств, що утворюються 

актами органів державної влади, інших державних органів, органів влади 

Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування; 4) асоціацій 

органів місцевого самоврядування та їх добровільних об'єднань; 5) саморегулівних 

організацій, організацій, які здійснюють професійне самоврядування; 6) 

непідприємницьких товариств (які не є громадськими об'єднаннями), утворених на 

підставі інших законів [13]. 

На думку Ю.І. Парути, нормою, якою визначається сфера поширення Закону 

України «Про громадські об’єднання», невиправдано звужується його сфера дії [207, 

с. 25]. Дослідниця підтримує позицію про те, що вказаний Закон повинен 

поширювати свою дію також на політичні партії, релігійні та саморегулівні 

організації [207, с. 34]. 

Вважаємо однак, що підхід законодавця, відповідно до якого дія Закону 

України «Про громадські об’єднання» не поширюється на суспільні відносини у 

сфері утворення, реєстрації, діяльності та припинення, зокрема,  політичних партій, 

релігійних та саморегулівних організацій, є виправданим, оскільки, незважаючи на 

те, що вказані організації є видами об’єднань громадян, правовий статус кожної із 

цих організацій є настільки особливим і обов’язково характеризується певною 



специфічною сферою їх діяльності, що правове регулювання відносин у сфері 

утворення, діяльності та припинення цих організацій доцільно здійснювати на рівні 

окремих відповідних їм законодавчих актів.  

Так, політичною партією відповідно до ст. 2 Закону України «Про політичні 

партії в Україні» є зареєстроване згідно з законом добровільне об’єднання громадян 

– прихильників певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку, що має 

своєю метою сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян, бере 

участь у виборах та інших політичних заходах [28].  

Політичні партії є невід’ємним елементом політичної системи сучасного 

суспільства та являють собою масові ідеологічні об’єднання, що прагнуть завоювати 

владу або вливати на неї [90, с. 75]. Як свідчить історична практика, політичні парії 

в усіх країнах створювалися як інструмент боротьби за владу та перенесення 

інтересів різних ідейно-політичних течій у реальну політику держави [212, с. 155]. 

Права, що надаються політичним партіям, повинні, з одного боку, забезпечити їм 

свободу діяльності та виконання передбачених законом громадських завдань, а з 

іншого – гарантувати існування і нормальне функціонування багатопартійної 

системи. Серед таких прав основними є саме політичні права і свободи, до яких 

відносять право брати участь у формуванні та діяльності державних органів, 

свобода пропаганди своєї ідеології та програми, свобода організації масових заходів, 

право вільного доступу до державних засобів масової інформації та право 

засновувати свої, право створювати з іншими політичними партіями різного роду 

коаліції та блоки, право встановлювати міжнародні зв’язки із зарубіжними 

політичними партіями та їхніми міжнародними об’єднаннями та ін. [212, с. 159].  

Таким чином, правове регулювання відносин щодо утворення, діяльності та 

припинення політичних партій на рівні окремого Закону України «Про політичні 

партії в Україні» спрямоване на забезпечення належного функціонування об’єднань 

громадян – політичних партій перш за все саме як політичних інституцій, основна 

мета яких полягає у завоюванні або здійсненні впливу на державну владу. 

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про свободу совісті та релігійні 

організації» [40] релігійна організація утворюється з метою задоволення релігійних 



потреб громадян сповідувати і поширювати віру і діє відповідно до своєї ієрархічної 

та інституційної структури, обирає, призначає і замінює персонал згідно зі своїм 

статутом (положенням). 

Ю.В. Кривенко наводить кілька визначень поняття релігійних організацій і 

розуміє їх як систему різновидів організаційно оформлених релігійних об’єднань, 

що мають управлінські та виконавчі органи, чітку структуру, яка забезпечується 

змістом релігійної парадигми і культу; і одночасно як об’єднання послідовників 

певного віросповідання, цілісність і єдність яких забезпечується змістом віровчення 

та культом, системою організаційно оформлених правил і ролей [153, с. 67].  

Відповідно до Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» 

релігійні організації мають власну систему суб’єктів, до якої належать релігійні 

громади, управління і центри, монастирі, релігійні братства, місіонерські товариства 

(місії), духовні навчальні заклади, а також об’єднання, що складаються із 

вищезазначених релігійних організацій. 

Як відзначає В.Ф. Піддубна, релігійні організації – це функціональний вид 

непідприємницьких юридичних осіб, при цьому головною ознакою релігійних 

організацій, що відрізняє їх від інших непідприємницьких юридичних осіб, є 

сповідування і поширення віри (наявність віросповідання, здійснення богослужіння 

та інших обрядів та церемоній, навчання релігії та релігійне виховання своїх 

послідовників) [213, с. 5]. 

Отже, положення Закону України «Про свободу совісті та релігійні 

організації» спрямовані на регулювання відносин щодо утворення, діяльності та 

припинення релігійних організацій, перш за все, з метою гарантування права на 

свободу совісті громадянам України та здійснення цього права. 

Що стосується саморегулівних організацій, у науковій літературі 

обґрунтовується позиція про те, що такі організації є окремим видом 

непідприємницьких товариств, оскільки їм можуть делегуватися окремі владні 

повноваження [222, с. 107]. Правовий статус таких організацій регулюється різними 

законодавчими актами залежно від сфери утворення та діяльності таких організацій, 

наприклад, Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення» [20], 



Законом України «Про кредитні спілки» [23], Законом України «Про фінансові 

послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» [26], Законом України 

«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» 

[25], Законом України «Про оцінку земель» [18] та ін. 

Так, наприклад, відповідно до ст. 1 Закону України «Про фінансові послуги та 

державне регулювання ринків фінансових послуг» саморегулівна організація – це 

неприбуткове об'єднання фінансових установ, створене з метою захисту інтересів 

своїх членів та інших учасників ринків фінансових послуг та якому делегуються 

відповідними державними органами, що здійснюють регулювання ринків 

фінансових послуг, повноваження щодо розроблення і впровадження правил 

поведінки на ринках фінансових послуг та/або сертифікації фахівців ринку 

фінансових послуг. Законами України з питань регулювання ринків фінансових 

послуг можуть бути передбачені додаткові повноваження, які можуть делегуватися 

саморегулівним організаціям [26]. 

Таким чином, правовий статус та діяльність саморегулівних організацій також 

вирізняється значними особливостями залежно від сфери їх діяльності, окрім того, 

саморегулівні організації можуть отримувати певні делеговані державно-владні 

повноваження у відповідній сфері їх функціонування. У зв’язку з цим, правове 

регулювання діяльності таких організацій на рівні окремих законодавчих актів є 

виправданим.        

Класифікація громадських організацій може бути найрізноманітнішою 

залежно від критеріїв, взятих за основу:  

- за способом утворення та формами діяльності розрізняють фронти, асоціації, 

спілки, фонди; 

- за умовами членства громадські організації поділяють на дві великі групи: з 

формально фіксованим та формально нефіксованим членством; 

- за кількістю членів громадської організації виділяють масові та елітарні; 

- за способом формування та ступенем охоплення мас – стихійні та свідомо 

організовані; 

- за складом – професійні, жіночі, молодіжні, етнічні тощо; 



- за внутрішньою структурою – централізовані, нецентралізовані; 

- за масштабом діяльності – місцеві, загальнодержавні, міжнародні; 

- за соціально-правовим статусом – легальні, нелегальні; 

- за способом досягнення мети – реформаторські, консервативні; 

- за соціальною значущістю для існування і розвитку суспільства – 

прогресивні, консервативні, реакційні [166, с. 49].   

Цікавою є класифікація, яка була запропонована у проекті Закону України 

«Про неприбуткові організації», розробленому членами комітету Верховної Ради 

України з питань охорони культури і духовності. Усі неприбуткові організації було 

запропоновано поділяти на організації публічного права (державні або комунальні) 

та неприбуткові організації приватного права. Останні можуть бути: а) суспільно-

корисними, діяльність яких спрямована на забезпечення реалізації прав і свобод 

громадян, розвитку громадянського суспільства, сприяння виконанню функцій 

держави та органів місцевого самоврядування; та б) приватно-корисними, що 

засновані на приватній власності і діяльність яких спрямована на забезпечення 

законних економічних інтересів членів (учасників) організації [145, с. 89]. 

Громадські організації, що функціонують в Україні на даний час, можна 

об’єднати у певні групи за тими чи іншими критеріями. 

По-перше, на основі територіального критерію можна виділити: 

1) міжнародні (всесвітні, регіональні) неурядові організації, головною метою 

яких є об’єднання зусиль приватних осіб та організацій, які працюють у сфері 

захисту прав і свобод особистості, охорони навколишнього середовища тощо. 

Прикладами таких організацій є «Репортери без кордонів», «Лікарі без кордонів», 

Міжнародний фонд «Відродження», Рада міжнародних досліджень та наукових 

обмінів  (IREX) тощо; 

2) всеукраїнські громадські організації, які поширюють свою діяльність на 

територію всієї України, наприклад, Всеукраїнська асоціація молодих науковців, 

Всеукраїнське об’єднання ветеранів, Всеукраїнська молодіжна організація «Сяйво» 

тощо; 



3) громадські організації з місцевим статусом, наприклад, Тернопільська 

обласна організація народної медицини та інші. 

По-друге, за сферами діяльності в Україні діють такі громадські організації: 

1) політичні – ОУН, молодіжні структури партій («Молодий Народний Рух», 

«Молодіжне об’єднання демократів») тощо; 

2) економічні – Товариство винахідників і раціоналізаторів, Асоціація 

молодих  підприємців України та ін.; 

3) екологічні – Українська екологічна асоціація «Зелений світ», Товариство 

природо лікування «Зелена планета» тощо; 

4) антивоєнні – Благодійний фонд Миру; 

5) профспілкові – Федерація професійних спілок України, Національна 

конфедерація профспілок України, Всеукраїнське об’єднання солідарності 

трудівників (ВОСТ) тощо; 

6) культурно-просвітницькі – Всеукраїнське товариство «Просвіта» ім. Т. 

Шевченка, Товариство «Знання України», Літературно-просвітницьке об’єднання 

«Галицько-Волинське братство» та ін.; 

7) конфесійні – Комітет захисту Української Греко-Католицької Церкви, 

Братство Святого Апостола Андрія Первозванного тощо; 

8) етнічні – Польське культурно-освітнє товариство, Міжнародна громадська 

організація «Товариство німців України «Відергебурт» («Відродження»), 

Тернопільське товариство «Лемківщина»  та ін. 

По-третє, важливою є класифікація українських громадських організацій за 

складом: 

1) професійні – Союз юристів України, Національна спілка архітекторів 

України, Федерація волейболу України, Асоціація спортивного танцю України 

тощо; 

2) жіночі – Союз українок, Спілка жінок України, Всеукраїнське жіноче 

товариство імені Олени Теліги тощо; 



3) молодіжні – Всеукраїнська молодіжна громадська організація «Сокіл», 

Національна скаутська організація України «Пласт», Спілка української молоді та 

ін. [145, с. 91-93]. 

Згідно з міжнародними оцінками, громадянське суспільство в Україні 

залишається перехідним. Незважаючи на певні зусилля держави в напрямку 

сприяння розвитку громадянського суспільства, упродовж останніх років Індекс 

сталості громадських організацій Агентства міжнародного розвитку США (USAID 

NGO Sustainability Index) не зафіксував зростання рівня розвитку громадянського 

суспільства в Україні. Зокрема, Індекс сталості розвитку організацій громадського 

суспільства в Україні, починаючи з 2000 року по 2013 рік, упав на цілий пункт - із 

показника 4,4 до 3,4 [125] (за 7-бальною шкалою, де: 1 – найвищий показник, 7 – 

найнижчий), як таких, що знаходяться у «верхній половині розбудови сталості» 

[203, с. 35].  

За оцінкою авторитетного рейтингу міжнародної незалежної організації 

«Freedom House», Україна тривалий час за рівнем політичних прав і громадянських 

свобод отримувала оцінку лише «частково вільної» країни. Але у 2005, 2006, 2007, 

2008 та 2009 роках її рейтинг піднявся та утримувався на рівні оцінки «вільної» 

країни (єдиної на пострадянському просторі, окрім країн Балтії). У межах іншого 

дослідження «Freedom House» – «Nations in Transit» – оцінка різних напрямів 

демократичного розвитку перехідних країн здійснюється за шкалою від 7 (найгірша) 

до 1 (найкраща) бала. За його даними, оцінка розвитку громадянського суспільства в 

Україні значно покращилася від 4,75 бала в 1998 році до 3,00 балів у 2005 році та 

2,75 бала в 2006, 2007 та 2008 роках поспіль. Саме за напрямом «Громадянське 

суспільство» Україна продемонструвала найбільший поступ і, відповідно, мала 

найкращий рейтинг. Водночас за іншими напрямами дослідження «Nations in 

Transit» її рейтинги не такі успішні, а саме: «Рейтинг демократичного розвитку» 

(тобто середній загальний показник, інтегрований на основі інших) – 4,25 бала, 

«Національне демократичне управління» — 4,75 бала, «Виборчий процес» – 3,00 

бали, «Незалежні медіа» – 3,50 бала, «Місцеве демократичне управління» – 5,25 

бала, «Судова система та незалежність суддів» – 4,75 бала, «Корупція» – 5,75 бала. 



При цьому застосовуються такі критерії визначення вказаного рейтингу розвитку 

громадянського суспільства: кількісне зростання неурядових організацій,  їхня 

організаційна спроможність і фінансова стабільність, правове та політичне 

оточення, в якому вони функціонують; розвиток незалежних професійних спілок; 

участь груп захисту інтересів у політичному процесі [230]. 

Незадовільний стан розвитку громадянського суспільства фіксують і 

статистичні дослідження. Так, в Україні станом на 2009 рік на 10 тис. населення 

було зареєстровано лише 14 громадських організацій. У той же час, в Угорщині на 

10 тис. населення уже діяли 46 організацій, в Хорватії – 85, в Естонії – 201. Частка 

громадських організацій у ВВП України у 2009 році становила 0,24 %, в той час як у 

Бельгії цей показник становив 5 %, у Канаді – 7,9 %. При цьому громадські 

організації України у 2009 році отримали 98,2 млн. гривень державних субсидій і 

заплатили вдвічі більшу суму податків – 165 млн. гривень [240]. 

Незважаючи на досить молодий вік українського «третього сектора», 

вітчизняні громадські організації мають багато спільних рис із аналогічними 

організаціями країн ЄС, а саме: 

- сектор громадських організацій в Україні характеризується широким 

спектром організацій з різноманітними напрямками діяльності; 

- кожна організація має свою власну філософію існування, яка конкретно 

визначає місію організації, цілі, які вона перед собою ставить, методи і засоби, за 

допомогою яких організація досягає своєї мети; 

- у роботі організації беруть участь як добровільні помічники, так і 

професіонали, існує певне співвідношення платних і безкоштовних послуг. 

Серед відмінностей в організації та діяльності громадських організацій в 

Україні та країнах ЄС слід назвати такі: 

- фінансування діяльності громадської організації – якщо діяльність 

європейських організацій фінансується урядом, спонсорськими бізнесовими 

структурами, членськими внесками, благодійними внесками, то українські – 

підтримуються, в основному, донорськими програмами громадських організацій 



іноземних країн; державне фінансування і внески організацій і громадян є 

незначними; 

- проекти українських громадських організацій, як правило, короткострокові; 

- діяльність українських громадських організацій орієнтовано на проведення 

проектів виключно на національному та регіональному рівні; 

- для досягнення своєї мети українські громадські організації переважно 

здійснюють заходи в одному обраному порядку, тоді як для європейських 

організацій характерні багатоваріантні шляхи досягнення власної мети; 

- українські громадські організації, як правило, не підтримують прямих 

стосунків із всесвітньо відомими організаціями; 

- недосконалість правових норм щодо регламентування взаємодії громадських 

організацій з донорськими організаціями [195, с. 31-32]. 

До головних проблем, що постають на сьогодні перед громадськими 

організаціями, відносять: 

- недостатність людських ресурсів; 

- нестабільне фінансування, через що деякі організації змушені припинити 

свою діяльність або залишаються тільки на папері; окрім того, постійний пошук 

джерел фінансування штовхає громадські організації на зближення з бізнесовими і 

державними організаціями, що призводить до втрати незалежної позиції; 

- недостатня розвиненість горизонтальних зв’язків між громадськими 

організаціями (обмін формацією, проведення спільних заходів) внаслідок того, що 

кожна з них займає окрему нішу, є практично самодостатньою і діє самостійно; 

- практика створення громадської організації під окрему політичну особу для 

реалізації її власних інтересів, а не виконання соціальної місії та суспільної функції; 

як правило, такі організації існують формально і з’являються лише тоді, коли в 

цьому є політична потреба; 

- маловпливовість. Реальну змогу впливати на рішення уряду та місцевих 

органів влади має лише обмежене коло організацій; 

- брак професіоналів високого рівня кваліфікації.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Висновки до Розділу І 

 

Тема цивільно-правового статусу громадських об’єднань має певний ступінь 

розробленості у межах цивільного права, однак до цього часу вчені в Україні не 

проводили комплексного цивілістичного дослідження взаємозв’язку та взаємодії 

громадянського суспільства та громадських об’єднань як одного з основних його 

інститутів, що дозволяє стверджувати про необхідність проведення комплексного 

аналізу раніше не висвітлених проблем цивільно-правових аспектів поняття та 

структури громадянського суспільства, забезпечення балансу приватних і публічних 

інтересів у функціонуванні громадянського суспільства, місця і ролі громадських 

об’єднань у сучасному українському суспільстві, цивільно-правового статусу 

громадських об’єднань як інституту громадянського суспільства, особливостей 

управління громадськими об’єднаннями, реалізації права власності та інших 

речових прав громадськими об’єднаннями, участі у договірних відносинах та 

захисту майнових прав громадських об’єднань. 

Громадянське суспільство формувалося у процесі вивільнення сфери 

приватних інтересів від прямої дії політичної влади, що склалася при феодалізмі, 

розкріпачення індивідів і їх перетворення з підданих держави у вільних і соціально 

активних власників, визнання автономії особи, затвердження принципу загальної 

формальної рівності. 

Історично поняття «громадянське суспільство» еволюціонувало від 

ототожнення його функцій та форм вияву з державою до певного протиставлення 



цих явищ. На сучасному етапі розвитку науки вчені намагаються знайти 

оптимальний варіант – «пропорції» і «балансу» у цьому співвідношенні. 

Громадянське суспільство є особливою приватною, цивільною сферою 

правовідносин, у якій, окрім офіційних інститутів, існують власні інститути, 

сформований певний уклад життя. Це сфера реалізації прав і інтересів окремих 

індивідів і їх об’єднань, сфера задоволення найнеобхідніших, суттєвих потреб 

людини, громадян і суспільства в цілому. 

З приватноправових позицій громадянським є суспільство вільних, 

рівноправних, ініціативних громадян та їх об’єднань, що будують своє життя та 

діяльність на засадах неприпустимості свавільного втручання у сферу особистого 

життя людини, неприпустимості позбавлення права власності, свободи договору, 

свободи підприємницької діяльності, судового захисту прав та інтересів, 

справедливості, добросовісності та розумності. 

Громадські об’єднання як добровільні ініціативні форми самоорганізації 

громадян та юридичних осіб приватного права становлять основу громадянського 

суспільства, оскільки забезпечують спілкування та взаємодію вільних та автономних 

учасників суспільних відносин, а також реалізацію і захист прав, свобод та інтересів 

таких учасників. 

Цивільно-правові відносини, побудовані на засадах децентралізації, 

юридичної рівності, загального дозволу та автономії волі, створюють найбільш 

сприятливі правові та фактичні умови для реалізації та захисту громадянами і 

колективними об’єднаннями власних, відповідно, особистих і колективних 

інтересів, а отже – і повноцінного функціонування громадянського суспільства. У 

цьому контексті відносини цивільного права є тим юридичним сегментом, 

функціонування якого спрямоване на задоволення особистих, приватних і групових 

інтересів та їх захист у разі порушення. 

У сфері правового регулювання функціонування громадських об’єднань 

приватні інтереси забезпечуються шляхом надання громадським об’єднанням 

свободи у задоволенні економічних, соціальних, культурних, екологічних та інших 

інтересів їх учасників, для чого їм гарантується дотримання принципів 



добровільності, самоврядності, свободи вільного вибору території діяльності, 

забезпечується рівність перед законом, прозорість, відкритість та публічність, а 

також надається широкий обсяг прав, до яких, зокрема, належать право бути 

учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові та немайнові права, 

здійснювати відповідно до закону підприємницьку діяльність, засновувати з метою 

досягнення своєї статутної мети засоби масової інформації тощо.  

Одночасно з цим, реалізація публічних інтересів у сфері функціонування 

громадських об’єднань забезпечується шляхом законодавчого встановлення порядку 

утворення та державної реєстрації (легалізації) громадських об’єднань, 

запровадження принципу відсутності майнового інтересу членів (учасників) 

громадського об’єднання, встановлення обмежень щодо утворення і діяльності 

громадських об’єднань, мета (цілі) або дії яких спрямовані на ліквідацію 

незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, 

порушення суверенітету і територіальної цілісності держави та ін., а також 

встановлення вимоги про те, що підприємницька діяльність громадського 

об’єднання повинна відповідати меті (цілям) об’єднання та сприяти її досягненню. 

Таким чином, поєднання публічних та приватних інтересів у правовому 

регулюванні відносин у сфері утворення, реєстрації (легалізації), діяльності та 

припинення громадських об’єднань спрямоване на забезпечення балансу таких 

інтересів у функціонуванні громадянського суспільства в цілому. 

Положення Закону України «Про громадські об’єднання» щодо того, що дія 

цього Закону не поширюється на суспільні відносини у сфері утворення, реєстрації, 

діяльності та припинення, зокрема,  політичних партій, релігійних та 

саморегулівних організацій є виправданим, оскільки, незважаючи на те, що 

політичні партії, релігійні та саморегулівні організації є видами об’єднань громадян, 

правовий статус кожної із цих організацій є настільки особливим і обов’язково 

характеризується певною специфічною сферою їх діяльності, що правове 

регулювання відносин у сфері утворення, діяльності та припинення цих організацій 

доцільно здійснювати на рівні окремих відповідних їм законодавчих актів. 

 



 

РОЗДІЛ ІІ. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ГРОМАДСЬКИХ 

ОБ’ЄДНАНЬ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ 

 

2.1. Громадські об’єднання як непідприємницькі товариства 

 

Основою суспільства є організації, які створюються внаслідок реалізації права 

на свободу об’єднання. Такі утворення, з огляду на них як приватноправову 

категорію, є непідприємницькими товариствами, адже вони не мають за мету 

безпосередньо брати участь у підприємницькій діяльності чи розподіляти прибуток 

між учасниками. 

Становлення непідприємницьких товариств як складової інституту юридичної 

особи відзначається значним публічно-правовим впливом, який в окремих випадках 

невиправдано перетворює цю юридичну конструкцію на публічно-правову. 

Специфіка непідприємницьких організацій полягає у тому, що вони знаходяться у 

так званому «третьому секторі» суспільства, тобто між адміністративно-

самоврядними та економічними сферами, внаслідок чого відбувається поєднання в 

їх правовому статусі публічних та приватних інтересів [144, с. 4]. 

Свобода об’єднання і право створення об’єднань громадян гарантоване 

Конституцією України, тому конституційне право досліджує конституційно-

правовий статус об’єднань громадян, який, відповідно до позиції О.М. Ващук, 

визначає місце і роль цих організацій в суспільстві та державі відповідно до 

Конституції та законів України [77, с. 3]. Адміністративне право регулює діяльність 

об’єднань громадян в аспекті їх підпорядкування у сфері державного управління, 

регламентує взаємовідносини з органами виконавчої влади, у тому числі, з 

органами, що здійснюють державну реєстрацію та державний контроль за 

відповідністю їх діяльності вимогам закону. 

Натомість цивільне право як галузь права складається з правових норм, що 

регулюють особисті немайнові та майнові відносини, засновані на юридичній 

рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників. Учасниками 



цих відносин, поряд з іншими особами, є громадські організації, які набули статусу 

юридичної особи [187, с. 27-28]. 

Слід досить обережно та виважено досліджувати і використовувати публічно-

правові позиції щодо непідприємницьких товариств як приватноправового явища. 

Так, аналізуючи зародження інституту юридичної особи, приходимо до висновку, 

що саме непідприємницькі товариства (різного роду товариства та професійні 

об’єднання) були основою для сучасних організаційно-правових форм юридичної 

особи як складного та багатогранного учасника цивільних відносин. У подальшому 

непідприємницькі товариства перетворилися на інструмент впливу на суспільно-

політичне життя держави (громадські рухи, політичні партії тощо) і вже не 

розглядалися як суто приватноправова конструкція. На сучасному етапі вже можна 

спостерігати подвійність правової природи непідприємницьких організацій, які, 

головним чином, мають приватноправовий зміст, адже створюються внаслідок 

реалізації особистого немайнового права – права на свободу об’єднання, та 

реалізують приватні інтереси засновників [144, с. 4]. 

Правове регулювання інституту непідприємницьких товариств є комплексним, 

оскільки знаходить своє місце як у приватному, так і в публічному праві. Так, 

базовими є публічно-правові принципи організації та діяльності непідприємницьких 

товариств, зокрема, щодо громадських об’єднань такі принципи визначені у ст. 3 

Закону України «Про громадські об’єднання» [13]: 

1) добровільності – закріплює право особи на вільну участь або неучасть у 

громадському об’єднанні, у тому числі в його утворенні, вступі в таке об’єднання 

або припиненні членства (участі) у ньому; 

2) самоврядності – означає право членів (учасників) громадського об’єднання 

самостійно здійснювати управління діяльністю громадського об’єднання відповідно 

до його мети (цілей), визначати напрями діяльності, а також невтручання органів 

державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування в 

діяльність громадського об’єднання, крім випадків, встановлених законом; 



3) вільного вибору території діяльності – передбачає право громадських 

об’єднань самостійно визначати територію своєї діяльності, крім випадків, 

визначених законом; 

4) рівності перед законом – визначає, що громадські об’єднання є рівними у 

своїх правах та обов’язках відповідно до закону з урахуванням організаційно-

правової форми, виду та/або статусу такого об’єднання; 

5) відсутності майнового інтересу їх членів (учасників) – передбачає, що 

члени (учасники) громадського об’єднання не мають права на частку майна 

громадського об’єднання та не відповідають за його зобов’язаннями. Доходи або 

майно (активи) громадського об’єднання не підлягають розподілу між його членами 

(учасниками) і не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого члена 

(учасника) громадського об’єднання, його посадових осіб (крім оплати їх праці та 

відрахувань на соціальні заходи); 

6) прозорості, відкритості та публічності – передбачає право всіх членів 

(учасників) громадського об’єднання мати вільний доступ до інформації про його 

діяльність, у тому числі про прийняті громадським об’єднанням рішення та 

здійснені заходи, а також обов’язок громадського об’єднання забезпечувати такий 

доступ. Публічність означає, що громадські об’єднання інформують громадськість 

про свої мету (цілі) та діяльність. 

Таким чином, встановлення публічно-правових принципів статусу 

громадських об’єднань як непідприємницьких товариств здійснене з метою 

особливого державного забезпечення права на свободу асоціації, яке є 

приватноправовим за своєю юридичною природою. Окремі з цих принципів 

(самоврядності, рівності перед законом) розвивають принципи цивільного права 

(рівності та самостійності учасників цивільних відносин), тим самим гарантують їх 

легітимацію як юридичних осіб. 

Відповідно до ст. 1 раніше чинного Закону України «Про об’єднання 

громадян» [36] об’єднанням громадян визначалося добровільне громадське 

формування, створене на основі єдності інтересів для спільної реалізації 

громадянами своїх прав і свобод. На думку М.В. Менджул, таке визначення не 



відображає природу громадської організації як суб’єкта цивільного права [187, с. 

29]. 

Згідно з нормами Закону України «Про об’єднання громадян», об’єднання 

громадян, незалежно від назви (рух, конгрес, асоціація, фонд, спілка тощо) 

визнавалося політичною партією або громадською організацією. 

Станом на сьогодні нормами ст. 1 чинного Закону України «Про громадські 

об’єднання» введено поняття «громадське об’єднання» - це добровільне об’єднання 

фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту 

прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема, економічних, соціальних, 

культурних, екологічних та інших інтересів. 

На думку М.В. Менджул, термін «громадське об’єднання» механічно 

запозичений із російського законодавства, зокрема, Федерального закону РФ «Про 

громадські об’єднання» від 19 травня 1995 року [187, с. 31], що є невиправданим 

кроком українського законодавця. 

Поряд із цим висловлюється думка про те, що термін «громадські об’єднання» 

утворений внаслідок використання поняття «громада» як група людей, об’єднаних 

певними відносинами, обумовленими історично змінними способами виробництва 

матеріальних і духовних благ, а не поняття «громадянин» як особа, що перебуває у 

правовому зв’язку з державою [87, с. 6]. 

Відповідно до Закону України «Про громадські об’єднання» громадське 

об’єднання за організаційно-правовою формою утворюється як громадська 

організація або громадська спілка. Громадська організація – це громадське 

об’єднання, засновниками та членами (учасниками) якого є фізичні особи. 

Громадська спілка – це громадське об’єднання, засновниками якого є юридичні 

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

приватного права та фізичні особи. 

Розробники Закону пояснюють введення такого поділу тим, що частина 

робочої групи, яка працювала над текстом Закону до другого читання, не 

погоджувалася із правом юридичних осіб засновувати саме громадські організації, 

тому що відповідно до Конституції України тільки громадяни мають право на 



заснування саме громадських організацій. Тому у Законі «Про громадські 

об’єднання» було введено поняття «громадське об’єднання», видами якого є 

«громадська організація» та «громадська спілка» залежно від того, хто є у складі 

цих утворень. Інші відмінності, окрім вищенаведених, між громадськими спілками 

та громадськими організаціями відсутні [197]. 

В.В. Кочин вважає введений новим Законом поділ штучним (політичним), 

оскільки громадська організація та громадська спілка не мають суттєвих 

відмінностей щодо організаційно-правових засад їх діяльності, юридичних наслідків 

введений поділ не несе, і тому громадське об’єднання, передбачене Законом 

України «Про громадські об’єднання», є тотожним поняттю «громадська 

організація», яке містилося у Законі України «Про об’єднання громадян» [144, с. 

143-144]. 

Так само на недоцільності поділу громадських об’єднань за критерієм 

організаційно-правової форми на громадські організації та громадські спілки 

наголошує Ю.І. Парута, пропонуючи відмовитись від класифікації громадських 

об’єднань за організаційно-правовою формою та обрати натомість класифікаційний 

критерій «суб’єктний склад» [206, с. 3], з чим вважаємо за можливе погодитися.  

Щодо співвідношення таких термінів як «громадська організація» 

(«громадське об’єднання») і «об’єднання громадян», то, на думку Н.П. Гаєвої, 

перший термін є родовим, а останній – узагальнюючим [86, с. 63]. Звідси – всі 

ознаки, характерні для об’єднання громадян, властиві і громадським організаціям. 

Досить широко поняття «об’єднання громадян» тлумачить А.В. Матвійчук, 

який включає у його зміст професійні спілки, релігійні, кооперативні організації; 

об’єднання громадян, що мають основною метою одержання прибутків, комерційні 

фонди, органи місцевого самоврядування (в тому числі ради і комітети 

мікрорайонів, будинкові, вуличні, квартальні, сільські, селищні комітети), органи 

громадської самодіяльності (народні дружини, товариські суди тощо), інші 

об’єднання громадян [181, с. 33].  

Наукова спільнота виділяє різні підходи до розуміння поняття громадських 

організацій. Так, вітчизняні дослідники під поняттям «громадські організації» 



розуміють добровільні формування громадян, створені у результаті їх вільного 

волевиявлення з метою вираження колективних інтересів і вирішення громадських 

питань та проблем [99, с. 15]. На думку Л. Лойко, громадські організації – це 

формалізовані самодіяльні (неурядові) неприбуткові об’єднання громадян, 

спрямовані на реалізацію різноманітних колективних інтересів і захист колективних 

прав [171, с. 51]. О.М. Ващук вважає, що громадська організація – це недержавне, 

некомерційне, добровільне об’єднання громадян, що створюється фізичними 

особами з метою здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення соціальних, 

культурних та інших інтересів в порядку, передбаченому Конституцією, законами та 

нормами цих об’єднань [141, с. 125]. Наведені визначення відображають переважно 

конституційну правосуб’єктність громадських організацій, а тому практично не 

розкривають сутність громадських організацій як суб’єктів цивільного права. 

М.В. Менджул визначає громадську організацію як непідприємницьке 

товариство, створене для задоволення і захисту законних соціальних, економічних, 

творчих, вікових, спортивних, національно-культурних та інших спільних інтересів 

осіб, яка набуває статусу юридичної особи з моменту державної реєстрації, 

проведеної у встановленому законом порядку [185, с. 3]. 

Ю.І. Парута визначає громадське об’єднання зі статусом юридичної особи як 

непідприємницьке товариство, яке створюється з метою здійснення та захисту прав і 

свобод, задоволення суспільних інтересів, члени якого не мають права на майно 

товариства і не несуть відповідальності за його зобов’язаннями [206, с. 4]. 

Так як, на думку І.М. Кучеренко, із законодавчого визначення громадської 

організації навряд чи можна виділити відмінні ознаки окремої організаційно-

правової форми юридичної особи [162, с. 223], можна стверджувати, що громадські 

об’єднання є видом суспільно корисних товариств, головним чином, на підставі 

ознаки масовості [180], відкритості в організаційно-правовій формі товариства. І.М. 

Кучеренко тлумачить поняття громадських об’єднань розширено (фактично як 

об’єднання громадян відповідно до норм Закону «Про об’єднання громадян») і 

відносить до них: а) громадські організації та громадські спілки; б) політичні партії; 

в) релігійні організації; г) благодійні товариства [144, с. 145]. Тому в даному 



дослідженні з метою уникнення плутанини в термінах, спричиненої змінами 

законодавства, та з метою встановлення ознак громадських об’єднань, які 

характеризують їх як суб’єктів цивільно-правових відносин, допускаємо вживання 

термінів «об’єднання громадян», «громадська організація» та «громадське 

об’єднання» як синонімічних. 

Поряд із термінами «об’єднання громадян» і «громадські організації» в 

літературі часто зустрічаються також категорії «неурядові організації» (або 

«недержавні організації»), організації «третього сектору», «некомерційні 

організації», «неприбуткові організації» тощо. 

Термін «неурядові організації» використовується в європейських країнах, що 

ратифікували Конвенцію про визнання юридичними особами міжнародних 

неурядових організацій № 124 (1986 р.) та впроваджують Рекомендації Комітету 

Міністрів Ради Європи державам – членам стосовно правового статусу неурядових 

організацій у Європі № СМ/Rec (2007) від 10 жовтня 2007 року. Відповідно до 

прийнятого в Афганістані у 2005 році закону «Про неурядові організації» 

неурядовими організаціями є недержавні, неполітичні, некомерційні організації, як 

внутрішні (національні), так і іноземні (ст. 5) [81, с. 33]. В Україні при тлумаченні 

поняття «неурядові організації» дослідники наголошують на недержавний характер 

походження таких організацій, тобто їх створення та діяльність незалежні від волі 

держави, а такими в Україні є не тільки громадські організації. 

Термін «організації третього сектору» був запозичений із зарубіжної 

літератури і відображає відмінність даних організацій від організацій першого 

сектору, до яких відносяться державні організації, та організацій другого сектору, 

яким охоплюються прибуткові організації. На думку Н.П. Гаєвої, даний поділ є 

умовним, оскільки під поняття «третього сектора» підпадає лише частина 

громадських організацій – непідприємницьких, а підприємницькі громадські 

організації мають охоплюватися другим сектором [86, с. 67]. Однак із такою думкою 

погодитися не можна, так як усі громадські організації є непідприємницькими за 

своєю правовою природою [187, с. 30]. 



Таким чином, між поняттями «неурядові організації», «недержавні 

організації», організації «третього сектору» та «громадські організації» не слід 

ставити знак рівності, оскільки останнє співвідноситься з ними як родове і загальні 

поняття. Для громадських організацій, як і для інших видів об’єднань громадян, 

характерні ознаки цих загальних понять, зокрема: добровільність, 

непідприємницький (некомерційний) характер діяльності, неприбутковість та 

неурядовість (недержавний характер). 

Окрім того, законодавство Украйни містить цілий ряд термінів: «недержавна 

самоврядна статутна організація» (ст. 21 ГК України), «некомерційна самоврядна 

організація» (ст. 4 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування» від 23 вересня 1999 року [30]), «неприбуткова організація» (ст. 1 

Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» від 9 липня 2003 року 

[20]), «громадські наукові організації» (ст. 17 Закону України «Про наукову і 

науково-технічну діяльність» від 13 грудня 1991 року [38]), «громадські 

формування» (ст. 11 Водного кодексу України від 6 червня 1995 року [9]), 

«громадські природоохоронні формування» (ст. 9 Закону України «Про охорону 

навколишнього природного середовища» від 25 червня 1991 року [39]), «національні 

громадські об’єднання» (ст. 14 Закону України «Про національні меншини в 

Україні» від 25 червня 1992 року [35]). Така різноманітність термінів у чинному 

законодавстві свідчить про неузгодженість між положеннями окремих нормативно-

правових актів, що негативно позначається на практичному застосуванні 

відповідних понять. 

У літературі пропонується поділяти об’єднання громадян за організаційно-

правовими властивостями на: масові об’єднання громадян (політичні партії, творчі 

спілки, релігійні організації, професійні спілки тощо); органи громадської 

самодіяльності (народні дружини з охорони громадського порядку); органи 

громадського самоврядування (ради і колективи мікрорайонів, домів, вуличні 

комітети тощо) [52, с. 249]. 

М.В. Менджул вважає, що більш правильною є класифікація об’єднань 

громадян В.Є. Чіркіна, на думку якого, загалом прийнято розрізняти організації 



(зазвичай мають точно фіксоване членство, виборні керівні органи, статут, 

наприклад, профспілки, молодіжні, жіночі, творчі, релігійні та інші організації), 

рухи (не мають фіксованого членства або їх членами є інші об’єднання або 

організації, можуть і не мати статут, наприклад, народні, національні, вітчизняні 

фронти в країнах тоталітарного соціалізму) та органи громадської самодіяльності 

(носять лише локальний характер, у них відсутнє членство, статут). До них 

відносять батьківські комітети в школах, вуличні і квартальні комітети, комітети 

мікрорайонів тощо. Окремо дослідник виділяє масові громадські організації, до яких 

відносить профспілки, та визначає, що у більшості країн світу у профспілки 

об’єднано меншість робітників та службовців [282, с. 119]. 

Законодавством визначені різні види громадських об’єднань, поділ яких 

здійснений за сферою їх діяльності чи особливостей окремих видів правових 

відносин: Закон України «Про політичні партії в Україні» [28],  Закон України «Про 

професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» [31], Закон України «Про 

організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності» [12], Закон 

України «Про молодіжні та дитячі громадські організації» [32], Закон України «Про 

професійних творчих працівників та творчі спілки» [33], Закон України «Про 

фізичну культуру і спорт» [34], Закон України «Про національні меншини в 

Україні» [35], Закон України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» 

[11], Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації» [40] та інші. 

Д. Каблов вважає видом громадських організацій громадське формування з 

охорони громадського порядку, під яким розуміють громадську організацію, 

створену на засадах громадської самодіяльності і зареєстровану у передбаченому 

законом порядку, діяльність якої повинна бути спрямована на запобігання та 

припинення правопорушень, захист життя і здоров’я громадян, інтересів суспільства 

та держави від протиправних посягань [126, с. 103]. Водночас аналіз положень 

Закону України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного 

кордону» від 22 червня 2000 року [29], зокрема, ст. 16, яка передбачає координацію 

та контроль за діяльністю громадських формувань з боку місцевих державних 

адміністрацій та органів місцевого самоврядування спільно з органами внутрішніх 



справ та підрозділами Державної прикордонної служби України, не дає підстав 

вважати громадські формування з охорони громадського порядку і державного 

кордону видом громадських організацій [184, с. 187]. 

Варто погодитися із В.Ф. Піддубною в тому, що релігійні організації є 

функціональними видами непідприємницьких юридичних осіб [213, с. 10]. О.М. 

Биков приходить до висновку про те, що під релігійними організаціями слід 

розуміти систему організаційно оформлених добровільних релігійних об’єднань, які 

утворені з метою задоволення релігійних потреб громадян сповідувати будь-яку віру 

та діють відповідно до своєї ієрархічної та інституційної структури. Окрім цього, 

дослідник стверджує, що ознаками релігійних організацій є: 1) ієрархічна та 

інституційна структура; 2) задоволення релігійних потреб громадян шляхом 

сповідування та поширення віри; 3) забезпечення процедури і механізму юридично 

законної поведінки своїх членів внутрішніми засобами, переважно морального 

характеру [62]. 

В контексті участі релігійних організацій у цивільно-правових відносинах 

слушно зазначав Й.О. Покровський: «Так, например, в значительной степени 

современный вопрос об отделении церкви от государства, с юридической точки 

зрения, является не чем иным, как именно вопросом о перенесении всей данной 

области отношений из сферы публичного в сферу права частного. Удовлетворение 

религиозных потребностей должно быть предоставлено частным союзам верующих, 

которые будут регулировать свои отношения путем своих частных соглашений» 

[216, с. 323]. 

Аналіз положень Закону України «Про органи самоорганізації населення» від 

11 липня 2001 року [27] дає підстави погодитися з думкою про те, що органи 

самоорганізації населення (будинкові, вуличні, квартальні комітети, комітети 

мікрорайонів, комітети районів у містах, сільські, селищні комітети) є елементом 

системи місцевого самоврядування, а не видом громадських організацій [177, с. 13]. 

З прийняттям Закону України «Про кредитні спілки» від 20 грудня 2001 року 

[23] нарешті була усунена суперечність, яка існувала у вигляді віднесення 

кредитних спілок до громадських організацій, встановлена «Тимчасовим 



положенням про кредитні спілки в Україні», затвердженим Указом Президента 

України від 20 вересня 1993 року № 377/93 [184, с. 187]. 

Отже, сучасна система громадських об’єднань в Україні має досить 

розгалужену систему та включає: політичні партії, професійні спілки, організації 

роботодавців, молодіжні і дитячі громадські організації, творчі спілки, національні 

громадські організації, громадські організації фізкультурно-спортивної 

спрямованості, благодійні організації, релігійні організації та ін. 

Врахувавши вищезазначене, спробуємо встановити, яке місце посідають 

громадські об’єднання у системі суб’єктів цивільного права. При дослідженні 

вказаного питання приєднуємося до позиції більшості дослідників про те, що 

структура правового статусу суб’єкта цивільного права включає в себе як основні 

елементи правові норми, правосуб’єктність, основні права і обов’язки та юридичну 

відповідальність. 

У ч. 1 ст. 2 ЦК України встановлено, що учасниками цивільних відносин є, 

зокрема, фізичні і юридичні особи. Однак в Україні діють колективні утворення, які 

не є фізичними особами, але й не мають статусу юридичної особи, такі як 

легалізовані громадські організації, які не зареєстровані як юридичні особи. Стаття 2 

ЦК України містить виключний перелік суб’єктів, які є учасниками цивільних 

відносин. Так, ще ст. 14 Закону України «Про об’єднання громадян» було 

передбачено, що легалізація (офіційне визнання) об’єднань громадян здійснюється 

шляхом їх реєстрації або повідомлення про заснування, при цьому об’єднання 

громадян, легалізовані шляхом повідомлення про заснування, не є юридичними 

особами. Такі об’єднання громадян не наділені цивільною правоздатністю, не є 

учасникам цивільних відносин, а тому не можуть набувати цивільних прав та 

обов’язків [182, с. 39]. Так само відповідно і до п. 1 ч. 2 ст. 21 чинного Закону 

України «Про громадські об’єднання» бути учасником цивільно-правових відносин, 

набувати майнові і немайнові права відповідно до законодавства можуть лише 

громадські об’єднання зі статусом юридичної особи. 

Становлення інституту юридичної особи найтісніше пов’язане з 

непідприємницькими товариствами, які вперше були визнані рівноправними 



учасниками цивільних відносин. Одними з перших такого визнання здобули 

релігійні організації, які існували як публічні колегії жерців або безпосередні 

релігійні колегії, пізніше – як організаційно оформлені інститути християнського 

періоду [153, с. 13-24]. Таке визнання пов’язане з необхідністю публічного визнання 

для легальної реалізації та захисту приватних прав учасників таких організацій. 

Якщо проаналізувати розвиток вітчизняного цивільного законодавства, то з 

моменту його першої кодифікації і до прийняття чинного ЦК України визначення 

поняття юридичної особи змінювалося від ототожнення її з «об’єднанням осіб» (п. 

13 ЦК УРСР 1922 року), окреслення вичерпного переліку видів організацій (ст. 24 

ЦК УРСР 1963 року) до сьогоднішнього – «організація» [136, с. 683, 742, 785]. При 

цьому непідприємницькі товариства (у сучасному їх розумінні) завжди мали місце у 

системі цих суб’єктів цивільного права.  

У понятті «товариство» ЦК України (статті 84, 85) виділяє, у свою чергу, два 

поняття за ознакою наявності чи відсутності в учасників товариства корпоративного 

права на отримання частки прибутку (дивідендів): товариство, яке здійснює 

підприємницьку діяльність із метою одержання прибутку та наступного його 

розподілу між учасниками, є підприємницьким товариством; товариство, яке не має 

на меті одержання прибутку для його наступного розподілу між учасниками, є 

непідприємницьким товариством [7]. 

Таким чином, критеріями розмежування товариств на підприємницькі та 

непідприємницькі є одержання прибутку як основна мета діяльності і розподіл 

прибутку між учасниками товариства. Окремі дослідники вважають, що істотним 

критерієм такого поділу є саме розподіл прибутку між учасниками [183, с. 127]. При 

цьому для визнання товариства підприємницьким достатньою є наявність всього 

лише однієї ознаки – отримання прибутку як основна мета діяльності, для наявності 

у товариства статусу непідприємницького обидві характерні для нього ознаки 

повинні бути присутні одночасно. Зрозуміло, це не означає, що підприємницькі 

товариства не можуть здійснювати суспільнокорисну, соціальну, благодійну 

діяльність. Так само як і непідприємницьким товариствам надане право здійснювати 

підприємницьку діяльність. Однак здійснення підприємницької діяльності для 



підприємницьких товариств є основним видом діяльності. Непідприємницькі 

товариства можуть поряд зі своєю основною діяльністю здійснювати 

підприємницьку діяльність, якщо ця діяльність відповідає меті, для якої вони були 

створені, та сприяє її досягненню, тобто пов’язана з основною діяльністю. Поняття 

«основна діяльність» є оціночним і законодавство України не містить чіткого 

переліку ознак, за якими можна було б відокремити «основну діяльність» від 

«неосновної». На думку М.В. Менджул, основна діяльність непідприємницького 

товариства повинна бути спрямована на досягнення суспільно корисних цілей, а 

підприємницька діяльність повинна носити допоміжний характер і бути джерелом 

фінансування основної діяльності [187, с. 46]. Таким чином, законодавець обмежує 

права непідприємницького товариства щодо розпорядження отриманим прибутком і 

надає їм право використовувати його тільки відповідно до статутних цілей. 

Статтею 86 ЦК України визначено лише дві форми непідприємницьких 

товариств: кооперативи, крім виробничих, та об’єднання громадян. Законом України 

«Про об’єднання громадян» [36], на відміну від Закону України «Про громадські 

об’єднання», були передбачені різноманітні терміни для позначення громадської 

організації чи політичної партії: рух, конгрес, асоціація, спілка, фонд тощо, що 

надавало свободу найменування непідприємницької організації в організаційно-

правовій формі товариства. 

Організаційно-правова форма юридичної особи – це система встановлених 

законом обов’язкових ознак, які істотно відрізняють один вид юридичної особи від 

іншого, зокрема: мета та порядок створення юридичної особи, склад та правовий 

статус засновників, організація управління, умови відповідальності, правовий режим 

майна, особливості взаємодії засновників і організації, прийоми і способи 

управління та ін. [59, с. 396]. Водночас, відповідно до Закону України «Про 

громадські об’єднання», громадське об’єднання за організаційно-правовою формою 

утворюється як громадська організація або громадська спілка (ч. 2 ст. 1) і за 

статусом юридичної особи є непідприємницьким товариством (ч. 5 ст. 1) – тобто 

йдеться про «організаційно-правову форму організаційно-правової форми», що не 

відповідає законам формальної логіки [144, с. 20]. 



Встановивши, що у дослідженні правового інституту непідприємницьких 

товариств, у першу чергу, слід звернути увагу на організаційно-правову форму – 

товариство – як ознаку юридичної особи, переходимо до іншої якісної ознаки цих 

організацій як учасників цивільних відносин – непідприємницька діяльність. 

При характеристиці непідприємницьких товариств поруч із терміном 

«непідприємницький» використовуються й інші: «некомерційний», 

«неприбутковий», що породжує додаткову невизначеність. Зокрема, термін 

«неприбуткове об’єднання» використовується у Законі України «Про цінні папери 

та фондовий ринок» [16], «непідприємницьке товариство» - у Законі «Про 

недержавне пенсійне забезпечення» [20], «неприбуткове (непідприємницьке) 

підприємство – у Законі «Про державну підтримку сільського господарства» [17] 

тощо. Поряд із тим, термін «некомерційна організація» зустрічається, наприклад, у 

Законі України «Про кооперацію» [19]. 

У ГК України поняття господарської комерційної діяльності (підприємництва) 

закріплено у главі 4, а поняття некомерційної господарської діяльності 

(некомерційного господарювання) розкрито у главі 5. Відповідно до положень ст. 42 

ГК України підприємництво – це самостійна, ініціативна, систематична, на власний 

ризик господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання 

(підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та 

одержання прибутку. Відповідно до ч. 1 ст. 52 ГК України некомерційне 

господарювання – це самостійна систематична господарська діяльність, що 

здійснюється суб’єктами господарювання, спрямована на досягнення економічних, 

соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку. Отже, у ГК України 

підставою для розмежування вказаних вище понять визначено саме наявність мети 

одержання прибутку, а не наявність чи відсутність можливості розподіляти 

прибуток між учасниками.  

На думку Л.В. Машковської, поняття «некомерційний суб’єкт 

господарювання» можна визначити таким чином: легітимний суб’єкт 

господарювання, що здійснює діяльність, спрямовану на досягнення економічних, 

соціальних і інших цілей (задоволення релігійних потреб, участь у політичному 



житті країни, формування органів влади, захист соціальних, економічних, 

релігійних, вікових, творчих, спортивних та інших прав і інтересів громадян), 

передбачених Конституцією України, законами і міжнародними договорами, для 

здійснення суспільно корисної діяльності у сфері добродійності, культури, науки, 

екології, мистецтва, охорони здоров’я, фізкультури і спорту тощо, якщо ця 

діяльність спрямована на досягнення суспільно корисного результату. Перелік 

цілей, які ставлять перед собою суб’єкти некомерційного господарювання, не є 

вичерпним, головне – щоб метою створення і діяльності цих організацій не було 

отримання майнових прав учасниками організацій, їх кредиторами або 

спадкоємцями [182, с. 40]. 

Головною особливістю некомерційних суб’єктів є те, що їх основною 

(статутною) метою не є отримання прибутку. У даному випадку основний акцент 

робиться не на відмові від прибутку взагалі (перевищення надходжень з усіх джерел 

над усіма витратами), а на спрямованості основної мети на суспільне благо. 

Законодавець пов’язує різницю між підприємцями і некомерційними суб’єктами не 

з фактом отримання прибутку за відповідний обліковий період, а з метою його 

отримання, яка закріплюється в їх засновницьких документах [264, с. 83]. 

Суб’єкти некомерційної господарської діяльності можуть одержувати 

прибуток, що необхідний їм для здійснення основної (некомерційної) діяльності, за 

умов, що він не буде розподілятися між засновниками (учасниками). Можливість 

одержання некомерційними організаціями прибутку є вимушеним заходом, адже за 

сучасних умов існувати лише на членські внески та пожертвування такі організації 

не в змозі. Однак мета одержання прибутку в некомерційних суб’єктів 

господарювання у жодному випадку не повинна заступати соціальну спрямованість 

їх діяльності [170, с. 242-244]. 

На думку К.О. Краснопольської, некомерційну юридичну особу можна 

визначити як суб’єкта цивільного права, що створюється засновниками відповідно 

до закону для певних цілей (для досягнення суспільних благ), які мають соціальну 

спрямованість, тобто для виконання соціальних функцій [149, с. 9]. О.П. Ліхотнікова 

пропонує розуміти некомерційну організацію як організацію, основною метою якої 



є не отримання прибутку і яка не наділена правом розподіляти отриманий прибуток 

між учасниками [168, с.10]. Аналогічне визначення міститься у дисертаційному 

дослідженні А.В. Єгорова [113, с. 11] із обґрунтуванням того, що некомерційні 

організації можуть створюватися для досягнення різних суспільно корисних цілей.  

Таким чином, у статтях 84-86 ЦК України використовуються поняття 

«підприємницький» та «непідприємницький» при характеристиці юридичних осіб – 

підприємницькі товариства та непідприємницькі товариства – тобто суб’єктів 

правовідносин. Відповідне ж поняття «некомерційний», у свою чергу, 

використовується у ст. 52 ГК України для позначення виду господарської діяльності 

– некомерційного господарювання. Таким чином, виникає розбіжність термінів при 

визначенні суб’єктів відносин та їх економічної (господарської) діяльності. 

Вважаємо слушною думку, відповідно до якої найбільш правильним і таким, 

що відповідає чинному цивільному законодавству, є поняття «непідприємницька 

діяльність», а тому і юридичні особи слід поділяти на «підприємницькі» та 

«непідприємницькі». Для підтвердження цієї позиції варто зауважити, що 

«підприємництво» є ширшим поняттям, ніж «комерція» (від лат. сommercium – 

торгівля). Остання – виключно діяльність у сфері торгівлі, торгового обігу [287, с. 

166], а «підприємництво» - взагалі діяльність в економічній, фінансовій сферах [200, 

с. 581]. 

Встановивши, що найпоширенішим видом непідприємницької організації є 

непідприємницьке товариство, яке створюється як форма реалізації права осіб на 

об’єднання (асоціації), варто зосередитися на ознаках такого товариства, 

погодившись із думкою, що терміни «неприбуткові», «громадські», «добровільні», 

«неурядові» тощо мають лише відмінність у різному логічному навантаженні [192, 

с. 10] і не впливають на їх приватноправові ознаки. 

Непідприємницькому товариству притаманні загальні ознаки юридичної особи 

приватного права, які і визначають його як суб’єкта цивільного права: 

1) організаційна єдність є необхідною умовою, оскільки дозволяє 

трансформувати колективну волю засновників у єдину волю юридичної особи, 

утворити єдине ціле, що в подальшому відображається у визначеній установчими 



документами внутрішній організаційній структурі, у розподілі окремих функцій 

управління та повноважень між органами управління, у впорядкуванні відносин між 

структурними підрозділами. У будь-якому товаристві можна виокремити 

організаційну структуру, соціальні зв’язки, що існують між учасниками такого 

товариства, та наявну певну регламентацію відносин між ними. 

ЦК України визначає юридичну особу як «організацію, створену і 

зареєстровану у встановленому законом порядку, яка наділяється цивільною 

правоздатністю і дієздатністю і яка може бути позивачем та відповідачем в суді». 

Даний термін означає наявність певного об’єднання людей, груп чи держав навколо 

спільних інтересів, мети, програми дій. І.М. Кучеренко зазначає, що під терміном 

«організація» розуміють певне соціальне утворення, тобто систему істотних 

соціальних взаємозв’язків, через які люди (або їх групи) об’єднуються для 

досягнення поставлених цілей в єдине структурне і функціонально диференційоване 

соціальне ціле [162, с. 7]. Поняття «організація» не тотожне поняттю «колектив» і 

виникає тоді, коли визначається мета та форма. Юридична особа завжди є 

організацією, тому що в будь-який момент свого існування вона має визначену мету, 

заради якої зацікавлені особи об’єднуються відповідно до відомої їм усім форми цієї 

організації [187, с. 36]; 

2) публічність виникнення і припинення дозволяє відмежувати юридичну 

особу від неформальної організації, яка не наділена відповідним статусом; 

3) майнова відокремленість. У науці цивільного права під нею розуміють 

відокремленість майна юридичної особи від майна її членів, засновників, держави, 

територіальної громади та інших осіб [80, с. 35]. «У цивільному обороті навколо 

кожної виступаючої єдності відособлюється самостійна майнова сфера, і якщо з 

приватних майнових сфер окремих учасників групи не виділено особливе майно, 

поставлене на службу загальної мети, то немає і матеріального ґрунту для створення 

особливої єдності», - писав В.Б. Єльяшевич [114, с. 449].  

Майнова відокремленість громадських об’єднань як непідприємницьких 

товариств означає, що вони є власниками належного їм майна. При цьому 

засновники та члени громадських об’єднань взагалі не мають будь-яких майнових 



прав на їх майно, навіть після ліквідації таких юридичних осіб. Враховуючи ту 

обставину, що як на момент заснування, так і в ході діяльності громадські 

об’єднання можуть не мати відокремленого майна, можемо стверджувати, що 

майнова відокремленість громадських об’єднань, як і інших непідприємницьких 

товариств, полягає перш за все у праві, можливості володіти відокремленим майном. 

Отже, така ознака, як майнова відокремленість, означає здатність громадського 

об’єднання мати у власності майно, відокремлене від майна його засновників, 

учасників (членів) та інших осіб [187, с. 37]; 

4) виступ у цивільному обороті від свого імені. Цивільний оборот являє собою 

сукупність правочинів та інших юридичних фактів, що породжують цивільні 

правовідносини, в силу яких здійснюється перехід майна за тим чи іншим 

юридичним титулом від однієї особи до іншої [72, с. 71]. Здатність товариства 

виступати в цивільному обороті від свого імені означає можливість від свого імені 

здійснювати цивільні права і виконувати юридичні обов’язки, а також виступати 

позивачем і відповідачем у суді; 

5) самостійна відповідальність передбачає, що товариство відповідає за своїми 

зобов’язаннями усім належним йому на праві власності майном з моменту його 

державної реєстрації. Учасник (засновник) товариства особи не відповідає за 

зобов’язаннями товариства, а товариство не відповідає за зобов’язаннями його 

учасника (засновника), крім випадків, встановлених установчими документами та 

законом [144, с. 28]. Самостійна майнова відповідальність означає і те, що вимоги 

кредиторів повинні пред’являтися саме до товариства як до відповідача. 

Названі ознаки, кожна з яких є необхідною, а всі разом - достатніми для 

визнання юридичної особи суб’єктом цивільного права, притаманні перш за все 

юридичним особам приватного права.  

Науковці до переліку ознак юридичної особи включають також елементи, що 

визначають її «індивідуальність», обґрунтовуючи це вольовою самостійністю 

правосуб’єктної організації та необхідністю її сприйняття іншими учасниками 

правовідносин як самостійного суб’єкта права, зокрема, найменування і ділову 

репутацію юридичної особи. Найменування індивідуалізує юридичну особу в 



цілому як організацію, наділену відокремленим майном і виступаючу в майнових та 

особистих немайнових відносинах від свого імені у всіх сферах діяльності [115, с. 

38]. Будь-який суб’єкт права, у тому числі і громадське об’єднання, повинен мати 

власне найменування, що дозволяє відрізнити його від інших учасників 

правовідносин. 

Дослідженням, проведеним в університеті Джона Хопкінса, запропоновано 

п’ять основних критеріїв для визначення поняття «неурядова організація» [192, с. 

11-12]: 

1) інституційність визначається як існування організації у вигляді юридичної 

особи, яка має організаційну структуру, суспільно корисні цілі, межі діяльності; 

2) незалежність полягає у тому, що така організація є відокремленою від 

системи органів, що мають владні повноваження, хоча держава чи органи місцевого 

самоврядування можуть надавати субсидії та пільги на законних та обґрунтованих 

підставах; 

3) самоуправління забезпечує існування власної системи внутрішнього 

контролю, правил та процедур, що дає можливість організації користуватися 

автономією та не підпадати під контроль держави; 

4) нерозподілення прибутку передбачає відсутність права розподілення 

прибутку, отриманого від своєї діяльності, між засновниками організації, її членами 

та членами правління. Втім, це не виключає можливості отримання прибутку від 

здійснення підприємницької діяльності, від вкладів донорів чи інших законних 

джерел, але отриманий прибуток має бути спрямований виключно на досягнення 

мети створення організації. Сам термін «непідприємницька організація» означає, що 

головна мета такої організації – не одержання прибутку, а досягнення соціального 

ефекту [251, с. 14]. 

У Податковому кодексі України під неприбутковими підприємствами, 

установами та організаціями розуміються такі підприємства, установи та організації, 

які не є платниками податку на прибуток підприємств відповідно до п. 133.4 ст. 133 

цього кодексу [6].  



Таким чином, статус неприбутковості є ознакою податкового законодавства, 

що регулює відносини у сфері справляння податків та зборів для надання окремим 

його суб’єктам пільг та гарантій. З одного боку, він надаються автоматично 

(наприклад, для публічних органів та установ), з іншого – призначається 

відповідними органами на підставі здійснення юридичними особами окремих видів 

діяльності. У Європі така діяльність тісно пов’язана із суспільною користю від цих 

організацій та залежить від самої користі та відповідності діяльності і є публічно-

правовою ознакою, яка не повинна впливати на організаційно-правову форму 

юридичної особи як приватноправову ознаку [144, с. 32]; 

5) добровільність надає можливість вільного створення організації, свободи 

участі в її діяльності, а також використання добровільних внесків фізичних та 

юридичних осіб. 

На думку М.В. Менджул, слід виділяти наступні характерні ознаки 

громадської організації як учасника цивільних правовідносин: 

1) ознаки, властиві їй як юридичній особі (організаційна єдність, державна 

реєстрація та цивільна правосуб’єктність, проявами якої є майнова відокремленість, 

виступ юридичної особи у цивільних відносинах від свого імені, самостійна майнова 

відповідальність та здатність бути позивачем або відповідачем у суді); 

2) ознаки, притаманні громадським організаціям як непідприємницьким 

товариствам (спеціальна правоздатність, непідприємницький характер діяльності та 

неприбутковість); 

3) конститутивні ознаки, тобто необхідні й достатні для розкриття сутності 

громадської організації – мета створення і діяльності (громадські організації 

створюються для задоволення та захисту законних соціальних, економічних, 

творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших суспільних 

інтересів) та членський характер громадських організацій [187, с. 39]. 

Отже, громадська організація – це непідприємницьке товариство, створене для 

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

національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів осіб, яке набуває 



статусу юридичної особи з моменту державної реєстрації, проведеної у 

встановленому законом порядку [186, с. 353-354]. 

Однією із малодосліджених залишається проблема правосуб’єктності 

громадських об’єднань. Традиційно під правосуб’єктністю юридичної особи 

розуміють наявність у неї якостей суб’єкта права, тобто правоздатності і 

дієздатності [96, с. 125]. При цьому правоздатність юридичної особи визначається 

як здатність мати суб’єктивні права та юридичні обов’язки, а дієздатність – як 

здатність своїми діями набувати юридичних прав та обов’язків. Оскільки громадські 

об’єднання є одним із видів юридичних осіб, вищенаведені формулювання 

правосуб’єктності і право(діє-)здатності можна сповна віднести і до них. 

Донедавна традиційною для українського законодавства була доктрина, 

відповідно до якої всі юридичні особи наділялися спеціальною правоздатністю. 

Виходячи з цього, окремі науковці, зокрема, М.І. Брагінський, вказували, що 

поняття «спеціальна правоздатність» означає здійснення юридичними особами, 

прямо зазначеними в законі, тільки таких дій, які відповідають цілям їх діяльності, 

передбаченим у статуті, і несення пов’язаних із цією діяльністю обов’язків [71, с. 

12]. Таким чином, спеціальна правоздатність характеризувалася як обмежена 

правоздатність, тобто здатність здійснювати права і нести обов’язки відповідно до 

конкретного, а не абстрактного переліку можливих видів діяльності. 

Закріплення за юридичними особами спеціальної правоздатності історично 

було пов’язане з дозвільним порядком їх створення. Зважаючи на те, що статути 

новостворених організацій затверджувалися або санкціонувалися державою, 

здійснення юридичними особами дій, які не охоплювалися цими статутами, 

автоматично ставало правопорушенням. В англосаксонській системі права теорія 

спеціальної правоздатності юридичних осіб була відома під назвою «Ultra vires». 

Така концепція надає можливість визнавати правочини, що виходять за межі цілей 

діяльності юридичної особи, недійсними. 

В подальшому з 50-х років ХХ століття у праві держав почала набувати 

поширення тенденція до розширення обсягів правоздатності юридичних осіб. Не 

стала винятком у цьому і Україна. Так, ЦК України у ст. 91 закріпив за юридичними 



особами приватного права незалежно від їх форми універсальну правоздатність, а 

саме: юридична особа здатна мати такі ж цивільні права і обов’язки, як і фізична 

особа, крім тих, які за своєю природою можуть належати лише людині. 

Натомість у юридичній літературі обґрунтовується необхідність поділяти 

правоздатність юридичних осіб на загальну та спеціальну. Загальна правоздатність 

означає можливість мати цивільні права і нести цивільні обов’язки, необхідні для 

здійснення будь-яких видів діяльності, не заборонених законом. Цей вид 

правоздатності властивий більшості комерційних організацій, у зв’язку з чим 

загальна правоздатність визначається також як можливість комерційних організацій 

займатися різними видами підприємницької діяльності і укладати будь-які необхідні 

для цього угоди, не заборонені законом. Некомерційні організації ж, на думку 

дослідників, повинні наділятися спеціальною правоздатністю, тобто можливістю 

здійснювати тільки ті з незаборонених законодавством видів діяльності, що 

відповідають меті їх створення і передбачені в установчих документах. Відповідно 

комерційною діяльністю некомерційні організації можуть займатися лише у тому 

випадку, коли це служить досягненню цілей, заради яких вони засновуються. Ю.К. 

Толстой і А.П. Сергєєв вважають, що збереження спеціальної правоздатності за 

некомерційними організаціями не тільки виправдано, а й необхідно, тому що, 

створюючи некомерційну організацію, засновники переслідують цілком визначені 

цілі (благодійні, соціальні, культурні тощо). Звільнення такої організації від будь-

яких статутних обмежень, надання їй повної свободи дій призвело б до відхилення 

від поставлених перед організацією цілей і завдань, розмиванню її сутності [96, с. 

113]. 

Такої ж позиції дотримується дослідник цивільно-правового статусу 

релігійних організацій Ю.В. Кривенко. Так, релігійні організації в Україні 

створюються з метою задоволення релігійних потреб громадян сповідувати і 

поширювати віру. На відміну від інших підприємницьких чи непідприємницьких 

товариств, конкретна ціль яких визначається в установчих документах, мета 

діяльності релігійних організацій визначена законом. На думку Ю.В. Кривенко, це 

свідчить про наявність спеціальної правоздатності, оскільки ті правомочності, якими 



наділені релігійні організації, зумовлені виключно метою їх створення. Таким 

чином, здійснення будь-якої діяльності і пов’язаних з нею правочинів, а також 

інших юридично значимих дій повинно бути підпорядковане встановленій законом і 

зафіксованій у статутних документах меті і не може їм суперечити [153, с. 106]. 

Так само про доцільність закріплення за громадськими об’єднаннями 

спеціальної цивільної правоздатності зазначає Ю.І. Парута, обґрунтовуючи це тим, 

що коло суб’єктивних цивільних прав та юридичних обов’язків, які можуть 

виникнути в громадських об’єднань, визначається метою їх діяльності, а також 

приналежністю договорів, які вчинені з виходом за межі обсягу правоздатності 

громадських об’єднань, до оспорюваних. 

Враховуючи те, що висновок про наділення спеціальною правоздатністю 

потенційно може бути зроблений щодо будь-яких суб’єктів цивільних 

правовідносин, вважаємо недостатньо обґрунтованим положення про те, що саме 

непідприємницькі товариства і громадські об’єднання мають набувати таку 

правоздатність, оскільки це суперечитиме ідеям розробників ЦК України і 

принципам, покладеним в його основу. 

Окрім того, введення спеціальної правоздатності на основі конструкції 

відповідності суб’єктивних цивільних прав та юридичних обов’язків громадських 

об’єднань меті (цілям) таких об’єднань є недостатньо обґрунтованим та зрозумілим, 

оскільки вирішення питання про відповідність чи невідповідність кожного 

конкретного договору тієї чи іншої громадської організації її меті та цілям породжує 

значну кількість проблем через відсутність критеріїв для встановлення такої 

відповідності. 

Так, відповідно до положень ст. 21 Закону України «Про громадські 

об’єднання» громадське об’єднання зі статусом юридичної особи має право, 

зокрема,  здійснювати відповідно до закону підприємницьку діяльність 

безпосередньо, якщо це передбачено статутом громадського об'єднання, або через 

створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, 

підприємства), якщо така діяльність відповідає меті (цілям) громадського об'єднання 

та сприяє її досягненню. 



Однак законом не встановлено жодних критеріїв, на основі яких може 

відбуватися визначення ступеню відповідності підприємницької діяльності меті 

громадського об’єднання, що зумовлює розпливчастість конструкції спеціальної 

правоздатності громадських об’єднань та відкриває широкий простір для можливих 

зловживань як з боку недобросовісних контрагентів громадських об’єднань шляхом 

визнання укладених договорів недійсними, так і з боку фіскальних органів держави, 

створюючи додаткові умови для можливості застосування до громадських об’єднань 

санкцій за здійснення підприємницької діяльності з перевищенням меж спеціальної 

правоздатності.  

Обов’язки громадського об’єднання визначені ст. 23 Закону України «Про 

громадські об’єднання», відповідно до положень якої громадські об’єднання 

зобов’язані зберігати правоустановчі документи, документи, в яких міститься 

інформація про діяльність, яка здійснена відповідно до мети (цілей) та завдань; 

інформацію та відомості, достатні для ідентифікації згідно з вимогами закону 

кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), у тому числі засновників, 

керівників, керівних органів та довірених осіб; готувати річні фінансові звіти із 

зазначенням детального аналізу доходів і витрат; здійснювати заходи контролю, 

щоб забезпечити зарахування і витрачання повністю всіх коштів у спосіб, що 

узгоджується з цілями та завданнями заявленої діяльності громадського об’єднання 

тощо. 

Таким чином, можна зробити висновок, що ознаки непідприємницьких 

товариств поділяються на ознаки організаційно-правової форми (інституційне 

об’єднання осіб; незалежність від держави; самоуправління) та ознаки 

непідприємницької діяльності (добровільність; нерозподіл прибутку серед 

учасників). Вказаний поділ відображає внутрішню побудову такої організації та її 

зовнішнє вираження як учасника правових відносин [144, с. 33]. 

Щодо класифікації непідприємницьких товариств, то, з економічної точки 

зору, найбільш повна класифікація непідприємницьких організацій представлена у 

методологічному дослідженні ООН «Керівництво щодо неприбуткових інститутів у 

Системі національних рахунків» [294, с. 316]. Вказане Керівництво у пункті 2.21 



виокремлює групу типових непідприємницьких організацій: неприбуткові 

постачальники послуг (non-profit service providers); неурядові організації (non-

governmental organizations); мистецькі та культурні організації (arts and culture 

organizations); аматорські спортивні клуби (amateur sport clubs); правозахисні групи 

(advocacy groups); установи (foundations); громадські або низові асоціації 

(community-based or grass-roots associations); політичні партії (political parties); 

соціальні клуби (social clubs); спілки, ділові та професійні клуби (unions, business and 

professional associations); релігійні організації (religious congregations). 

Згідно з п. 2.22 Керівництва наступну групу організацій складають ті, які 

займають проміжне становище, тобто не відносяться повністю до державного, 

підприємницького чи непідприємницького секторів, однак все-таки є 

неприбутковими: кооперативи (cooperatives); спільні товариства (mutuals); групи 

самодопомоги (self-help groups); соціальні підприємства (social ventury); 

квазінеурядові організації (qiasi-NGO’s); університети (universities); лікарні 

(hospitals); групи корінного населення чи територіальні групи (indigenous or 

territorial groups). 

Ю.О. Вербицька виділяє наступні групи непідприємницьких організацій: 1) 

споживчі кооперативи; 2) товариства власників майна; 3) установи; 4) благодійні та 

інші фонди; 5) громадські організації; 6) органи громадської самодіяльності; 7) 

громадські рухи; 8) некомерційні партнерства; 9) об’єднання юридичних осіб 

(асоціації, союзи) [79, с. 24-25]. 

В.В. Кочин пропонує також за критерієм інтересу поділяти непідприємницькі 

товариства на суспільнокорисні товариства (спрямовані на реалізацію інтересів 

певної соціальної групи або окремого інтересу суспільства, тобто на досягнення 

соціального ефекту для невизначеного кола осіб) та приватнокорисні товариства 

(створюються з метою задоволення виключно інтересів членів (учасників) цього 

товариства) [144, с. 141, 106]. 

Досить вдалою є класифікація організаційно-правових форм 

непідприємницьких юридичних осіб, запропонована І.М. Кучеренко, відповідно до 

якої необхідно розрізняти: 1) громадські та релігійні об’єднання; 2) 



непідприємницькі об’єднання юридичних та фізичних осіб; 3) об’єднання 

співвласників; 4) установи та заклади; 5) організації орендарів та товариства 

покупців; а також непідприємницькі кооперативні товариства [162, с. 222-290]. 

Однак, зважаючи на відсутність єдиного нормативно-правового акта, що 

врегулював би правовий статус непідприємницьких товариств, а також породжену 

цим різноманітність пропонованих науковцями класифікацій видів 

непідприємницьких товариств, на сьогодні досить складно говорити про певну 

єдину систему таких юридичних осіб. 

 

2.2. Особливості створення та припинення громадських об’єднань як 

юридичних осіб 

 

Для того, щоб повноцінно реалізувати своє право на свободу асоціації, 

засновники повинні перш за все визначити мету участі створюваного ними 

об’єднання у цивільних відносинах. 

Відповідно до норм законодавства європейських країн непідприємницькі 

організації, окрім юридичних осіб, можуть набувати таких форм як трасти, 

незареєстровані асоціації, фонди, і є особливими видами правовідносин, а не 

інституційними організаціями, які потребують реєстрації чи легалізації [67, с. 405-

408]. 

Згідно з ч. 1 ст. 80 ЦК України під поняттям «юридична особа» законодавець 

розуміє організацію, створену і зареєстровану у встановленому законом порядку.  

Дослідники зазвичай виділяють такі основні способи утворення юридичних 

осіб: розпорядчий, нормативно-явочний (явочно-нормативний, реєстраційний), 

дозвільний і договірний. В умовах ринкової економіки застосовуються лише 

розпорядчий та нормативно-явочний. Останній означає, що юридична особа 

створюється на тих умовах і за тими правилами, які вказані у законі (нормативному 

акті) у вигляді загального дозволу держави, а відповідний орган зобов’язаний 

зареєструвати організацію як юридичну особу при наявності не тільки прояву 



ініціативи з боку засновника (засновників), а й виконання ними певних умов і 

додержання ними певних правил [144, с. 42]. 

ЦК України поділяє процес створення юридичної особи на два етапи: 1) 

утворення юридичної особи (ст. 87); 2) державна реєстрація юридичної особи (ст. 

89). Таким чином, законодавством сприйнята наукова позиція щодо двоступеневості 

створення юридичної особи [162, с. 30]. На першому етапі існують відносини, які 

охоплюють фактичні дії засновників, а на другому – діяльність держави з перевірки 

цих дій [275, с. 121]. 

Загалом відносини щодо створення непідприємницького товариства можна 

поділити на такі етапи: 1) визначення мети діяльності; 2) формування ознак 

юридичної особи; 3) відображення волі на створення юридичної особи в її 

установчих документах [144, с. 44]. 

На першому етапі вирішується питання про необхідність у створенні 

юридичної особи, що охоплює встановлення мети та цілей діяльності товариства, 

засобів для досягнення таких цілей тощо.  

Під час другого етапу формуються ознаки юридичної особи як учасника 

цивільних відносин, соціальна організація набуває юридичного змісту. Під 

законодавчим терміном «організація» розуміється сформована структура – 

об’єднання осіб та/або майна, а також внутрішня організація, що проявляється у 

системі органів управління та порядку прийняття ними рішень. 

Далі засновники формують майнову відокремленість товариства, 

визначаючись із передачею йому майнових прав, встановлюючи порядок набуття 

товариством майна тощо. Також обов’язково вирішується питання про 

відповідальність юридичної особи. 

Усі сформовані під час попередніх двох етапів ознаки юридичної товариства 

мають реалізуватися на третьому етапі – знайти відповідне відображення в 

установчих документах [144, с. 45]. Відповідно до ч. 1 ст. 88 ЦК України у статуті 

товариства вказується найменування юридичної особи, органи управління 

товариством, їх компетенція, порядок прийняття ними рішень, порядок вступу до 



товариства та виходу з нього, якщо додаткові вимоги до змісту статуту не 

встановлено ЦК України або іншим законом. 

У зв’язку зі здійсненням непідприємницької діяльності законодавством 

можуть бути встановлені додаткові вимоги до установчих документів. Головним 

чином це стосується вимоги щодо мети та завдання непідприємницького товариства 

(ст. 5 Закону України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки», ст. 7 

Закону України «Про кредитні спілки», ст. 8 Закону України «Про кооперацію», ст. 

14 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»). 

Також у пп. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу України встановлено, 

що установчі документи неприбуткової організації повинні містити: 1) заборону 

розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників 

(учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, 

нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших 

пов’язаних з ними осіб; 2) умову про те, що  активи такої організації у разі її 

припинення у результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення 

передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або 

зараховуються до доходу бюджету [6].     

Відповідно до ст. 11 Закону України «Про громадські об’єднання» статут 

громадського об’єднання має містити відомості про: 1) найменування громадського 

об'єднання та за наявності - скорочене найменування; 2) мету (цілі) та напрями його 

діяльності; 3) порядок набуття і припинення членства (участі) у громадському 

об'єднанні, права та обов'язки його членів (учасників); 4) повноваження керівника, 

вищого органу управління, інших органів управління громадського об'єднання, 

порядок їх формування та зміни складу, термін повноважень; 5) періодичність 

засідань і процедуру прийняття рішень керівними органами громадського 

об'єднання, у тому числі шляхом використання засобів зв'язку; 6) порядок 

звітування керівних органів громадського об'єднання перед його членами 

(учасниками); 7) порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів 

громадського об'єднання 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 

громадського об'єднання; 10) порядок внесення змін до статуту; 11) порядок 

прийняття рішення щодо саморозпуску або реорганізації громадського об'єднання, а 

також щодо використання його коштів та іншого майна, що залишилися після 

саморозпуску. 

Для окремих видів суспільно корисних організацій передбачена можливість 

фіксації напрямку та мети їх діяльності в окремому документі, який вказуватиме на 

їх суспільну користь. Так, відповідно до ч. 3 ст. 11 та п. 4 ч. 1 ст. 1 Закону України 

«Про благодійну діяльність та благодійні організації» благодійною організацією 

може прийматися благодійна програма, яка є комплексом благодійних заходів у 

сферах, визначених цим Законом. 

У разі створення непідприємницького товариства для здійснення та захисту 

певних визначених особистих немайнових прав та інтересів, їх реалізація може 

здійснюватися лише особами відповідного віку, професії чи творчої належності або 

відповідно до включення до певної сфери господарської діяльності, а саме для: 

- молодіжних та дитячих організацій можуть бути особи, які досягли 14-

річного віку (ч. 1 ст. 7 Закону України «Про громадські об’єднання»), хоча ч. 1 ст. 4 

Закону України «Про молодіжні та дитячі громадські організації» передбачає 15-

річний вік, що необхідно привести у відповідність до загальної норми Закону 

України «Про громадські об’єднання», яка відповідає межам дієздатності фізичної 

особи; 

- профспілок – особи, які працюють на підприємстві, в установі, організації 

незалежно від форми власності і виду господарювання, у фізичної особи, яка 

використовує найману працю, особи, які забезпечують себе роботою самостійно, які 

навчаються у навчальному закладі (ч. 1 ст. 7 Закону України «Про професійні 

спілки, їх права та гарантії діяльності»); 

- творчих спілок – творчі працівники відповідного фахового напряму в галузі 

культури та мистецтва, що мають у своєму доробку завершені та оприлюднені твори 

культури і мистецтва чи їх інтерпретації (ч. 1 ст. 8 Закону України «Про 

професійних творчих працівників та творчі спілки»); 



- об’єднань юридичних осіб – територіальна, галузева або фахова сфера 

діяльності (п. 3 ч. 3 ст. 15 Закону України «Про професійні спілки, їх права та 

гарантії діяльності»); спільна виробнича або управлінська функція (ч. 2 ст. 120 ГК 

України); належність до певного виду юридичних осіб чи господарської діяльності 

(ч. 1 ст. 24 Закону України «Про кредитні спілки»; ч. 1 ст. 8 Закону України «Про 

споживчу кооперацію»; ч. 1 ст. 13 Закону України «Про банки і банківську 

діяльність» та ін.). 

Окрім того, особливістю створення непідприємницьких товариств є 

встановлення обов’язкових вимог щодо мінімальної кількості їх засновників: 

- не менше 3-х – для кооперативів (ч. 5 ст. 7 Закону України «Про 

кооперацію»); 

- не менше 10-ти чоловік, які досягли 18-річного віку – для релігійних 

організацій (ч. 1 ст. 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні 

організації»); 

- не менше 20-ти (100-а) осіб – для місцевих (всеукраїнських) творчих спілок – 

ч. 1 ст. 8 Закону України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки»). 

В окремих державах для створення релігійних об’єднань зазвичай вимагається 

порівняно більша кількість засновників, ніж для інших непідприємницьких 

організацій. Якщо для створення неприбуткових організацій достатньо від двох до 

п’яти засновників, для релігійних об’єднань зазвичай необхідно понад десять 

засновників. Так, у Польщі потрібно п’ятнадцять, у Греції – двадцять, а в Угорщині 

– сто. Латвія і Литва вирізняються тим, що вони вимагають десять засновників для 

кожної релігійної общини (п’ятнадцять у Литві), але цього не достатньо для 

одержання юридичного статусу. Крім того, у Латвії для його одержання потрібно 

десять общин і принаймні дві в Литві [110, с. 28]. 

Новелою Закону України «Про громадські об’єднання» є запровадження, 

поряд з громадськими організаціями, засновниками та членами яких виступають 

фізичні особи, також громадських спілок як об’єднань, засновниками яких є 

юридичні особи приватного права, а членами можуть бути як юридичні особи 

приватного права, так і фізичні особи. 



Вважаємо однак, що визнання засновниками громадської спілки будь-яких 

юридичних осіб приватного права є занадто широким. Оскільки цивільний кодекс 

України розрізняє дві основні організаційно-правові форми юридичних осіб 

приватного права – товариство (як об’єднання осіб) та установу (як об’єднання 

майна), засновниками громадської спілки можуть бути лише об’єднання осіб – 

товариства. 

Засновники громадського об’єднання повинні також визначитися з 

індивідуалізуючими ознаками юридичної особи – її найменуванням та 

місцезнаходженням. Юридична особа повинна мати своє найменування, яке містить 

інформацію про її організаційно-правову форму та назву (ч. 1 ст. 90 ЦК України), та 

визначити своє місцезнаходження, тобто фактичне місце ведення діяльності чи 

розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю юридичної 

особи (переважно знаходиться керівництво) та здійснюється управління та облік (ст. 

93 ЦК України) [7]. 

Найменування громадського об'єднання складається з двох частин - загальної 

та власної назв. У загальній назві зазначається організаційно-правова форма 

громадського об'єднання («громадська організація», «громадська спілка»). Власна 

назва громадського об'єднання не повинна бути тотожною власним назвам інших 

зареєстрованих громадських об'єднань та може містити інформацію про статус 

громадського об’єднання («дитяче», «молодіжне», «всеукраїнське») та/або про його 

вид («екологічне», «правозахисне» тощо). 

На думку В.І. Крата, індивідуалізація непідприємницьких товариств 

відбувається також через їх символіку (емблеми, прапори, вимпели та інші знаки). 

Ці позначення відіграють роль аналогу торгової марки [150, с. 167]. Науковець 

також зазначає, що сутність права на символіку пояснюється через модель 

виключного права, що дозволяє: а) виокремити його носія; б) забезпечити йому 

монопольність цього права [151, с. 466]. 

Порядок проведення державної реєстрації символіки непідприємницьких 

товариств регламентований постановою КМУ від 19.12.2012 року № 1209 «Про 

реєстрацію символіки громадського об’єднання» [41], відповідно до якої громадське 



об’єднання зі статусом юридичної особи може мати власну символіку (емблему, 

інший розпізнавальний знак, прапор), яка підлягає реєстрації відповідно до цього 

Порядку. Сама ж символіка громадських об’єднань затверджується рішенням, 

прийнятим відповідно до статуту громадського об’єднання, а реєструється 

Мін’юстом. 

Законодавством передбачено додаткові положення щодо символіки певних 

видів непідприємницьких організацій: професійних спілок (ст. 17 Закону України 

«Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»), політичних партій (ст. 9 

Закону України «Про політичні партії в Україні»), кредитних спілок (ст. 3 Закону 

України «Про кредитні спілки»), які загалом є тотожними, а тому потребують 

уніфікації щодо всіх непідприємницьких товариств. 

Відповідно до вимог ст. 9 Закону України «Про громадські об’єднання» 

утворення громадського об’єднання здійснюється на установчих зборах його 

засновників та оформлюється протоколом. 

Протокол установчих зборів громадського об'єднання має містити відомості 

про: 

1) дату та місце проведення установчих зборів; 

2) осіб, які брали участь в установчих зборах; 

3) рішення про утворення громадського об'єднання із зазначенням мети 

(цілей) його діяльності; 

4) рішення про визначення найменування та за наявності - скороченого 

найменування громадського об'єднання; 

5) рішення про затвердження статуту громадського об'єднання; 

6) рішення про утворення (обрання) керівника, органів управління 

громадського об'єднання відповідно до затвердженого статуту; 

7) рішення про визначення особи (осіб), яка має право представляти 

громадське об'єднання для здійснення реєстраційних дій. 

Після формування та відображення волі засновників в установчих документах 

громадського об’єднання відбувається заключний етап його створення - державна 

реєстрація, яка визначає публічність виникнення громадського об’єднання як 



юридичної особи. Державна реєстрація охоплює дії відповідних уповноважених 

органів держави, спрямовані на легітимацію (офіційне визнання) організації як 

юридичної особи. 

Відповідно до ч. 1 ст. 89 ЦК України юридична особа підлягає державній 

реєстрації у порядку, встановленому законом. Взаємопов’язаність процесу 

створення та державної реєстрації проявляється в  тому, що підставою для відмови у 

державній реєстрації є виключно порушення встановленого законом порядку 

створення юридичної особи або невідповідність її установчих документів закону. 

Саме тому наявні підстави вважати, що виділення у ЦК України етапу створення 

юридичної особи підкреслює його значимість як приватноправового механізму [144, 

с. 49]. 

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», державна 

реєстрація юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу 

юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців – це офіційне визнання шляхом 

засвідчення державою факту створення або припинення юридичної особи, 

громадського формування, що не має статусу юридичної особи, засвідчення факту 

наявності відповідного статусу громадського об’єднання, професійної спілки, її 

організації або об’єднання, політичної партії, організації роботодавців, об’єднань 

організацій роботодавців та їхньої символіки, засвідчення факту набуття або 

позбавлення статусу підприємця фізичною особою, зміни відомостей, що містяться 

в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань, про юридичну особу та фізичну особу - підприємця, а 

також проведення інших реєстраційних дій, передбачених цим Законом [21]. Тобто 

державна реєстрація є підґрунтям виникнення правового статусу, який є юридичною 

категорією і не лише визначає стандарти можливої або необхідної поведінки, що 

забезпечують нормальну життєдіяльність соціального середовища, а й характеризує 

реальну взаємодію держави і особи [182, с. 66]. 

В юридичній літературі спостерігається досить багато різних думок стосовно 

місця і значення інституту державної реєстрації саме громадських об’єднань. Так, І. 



Бондарчук пропонує розглядати поняття «легалізація об’єднань громадян» у 

широкому та вузькому розумінні. У широкому розумінні – це система 

організаційних, правових, суспільно корисних відносин між державою та 

громадянами (групою осіб) щодо взаємних прав та обов’язків, створення, здійснення 

діяльності, її припинення та відповідальності політичної партії і громадської 

організації. У вузькому розумінні – це визначена нормативно-правовими актами 

процедура набуття об’єднанням громадян офіційного статусу (громадська 

організація, політична партія, професійна спілка тощо) стосовно інших суб’єктів 

конституційних правовідносин, що виявляється в поєднанні зовнішньої і 

внутрішньої легалізації. Зовнішня легалізація об’єднання громадян – це правовий 

засіб визнання державою за групою людей, які об’єднані спільними зусиллями, 

комплексу правових можливостей, що дозволяє їм вступати у відносини з 

державою, громадянами та їх об’єднаннями для задоволення своїх законних 

спільних інтересів у формі колективного учасника публічних правових відносин. 

Внутрішня легалізація об’єднання громадян – це процес трансформації спільних 

зусиль соціального об’єднання в якісно нову суверенну волю одиниці 

громадянського суспільства, яка реалізується через установлений і гарантований 

державою демократизм організаційно-практичної діяльності даного об’єднання [66, 

с. 28-32]. 

Оскільки існує необхідність не допустити проникнення у цивільний обіг 

суб’єктів, які переслідують протиправну мету, головною функцією державної 

реєстрації, на думку Ю.В. Кривенко, повинна бути «фільтрація» суб’єктів, які 

бажають набути статусу юридичної особи [153, с. 104]. Окрім того, державна 

реєстрація переслідує наступні цілі: 

- захист інтересів всіх учасників майнового обігу шляхом констатації факту 

створення юридичної особи; 

- здійснення державного контролю за діяльністю юридичних осіб, виконаних 

ними вимог законодавства стосовно охорони навколишнього середовища, безпеки 

товарів та послуг, захисту прав споживачів; 



- фіскальні цілі, пов’язані з оподаткуванням, сплатою інших зборів, боротьба з 

незаконним підприємництвом; 

- отримання статистичних відомостей, необхідних для управління у сфері 

економіки; 

- надання всім учасникам правовідносин достовірних відомостей про 

юридичних осіб [138, с. 182]. 

На думку В.В. Кочина, положення законодавства України щодо державної 

реєстрації громадських об’єднань не відповідають нормам європейського 

законодавства та практиці Європейського суду з прав людини [144, с. 50]. На думку 

В. Яворського, процедура реєстрації громадських об’єднань є дискримінаційною та 

надмірно ускладненою [289, с. 119]. Відповідно до п. 39 Рішення Європейського 

суду з прав людини у справі «Корецький та інші проти України» (Заява № 40269/02) 

встановлено, що «відмова національних органів державної влади надати статусу 

юридичної особи є втручанням у право на здійснення права на свободу об’єднання» 

[295]. 

У ч. 8 ст. 9 Закону України «Про громадські об’єднання» вказано, що 

громадське об’єднання, яке має намір здійснювати діяльність із статусом юридичної 

особи або без такого статусу, підлягає державній реєстрації в порядку, 

визначеному Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», протягом 60 днів з дня 

проведення установчих зборів. 

Відповідно до ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних 

осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» для проведення 

державної реєстрації створення юридичної особи подаються такі документи: 

- заява про державну реєстрацію створення юридичної особи; 

- документ, що підтверджує створення громадського формування, 

відповідність статуту юридичної особи, на підставі якого діє громадське 

формування, - у разі державної реєстрації громадського формування, що є 

самостійним структурним підрозділом у складі іншої юридичної особи; 



- відомості про керівні органи громадського формування (ім’я, дата 

народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер 

облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер 

телефону та інші засоби зв’язку), відомості про особу (осіб), яка має право 

представляти громадське формування для здійснення реєстраційних дій (ім’я, дата 

народження, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку); 

- установчий документ юридичної особи; 

- реєстр громадян, які брали участь в установчому з’їзді (конференції, зборах); 

- список учасників з’їзду, конференції, установчих або загальних зборів членів 

профспілки. 

Станом на сьогодні в Україні функціонує Єдиний реєстр громадських 

формувань як електронна база даних, яка містить відомості про легалізацію 

(реєстрацію): політичних партій, громадських організацій, благодійних організацій, 

творчих спілок, торгово-промислових палат, постійно діючих третейських судів, 

асоціацій органів місцевого самоврядування та статутів [46]. 

Відповідно до ст. 19 Закону України «Про громадські об’єднання» громадське 

об’єднання, зареєстроване в установленому законом порядку, може мати 

всеукраїнський статус за наявності у нього відокремлених підрозділів у більшості 

адміністративно-територіальних одиниць, і якщо таке громадське об’єднання 

підтвердило такий статус у порядку, встановленому Законом України «Про 

державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань».  

На сьогодні, однак, всеукраїнський статус громадських об’єднань 

перетворився у формальний. Відповідно до ч. 1 ст. 19 Закону України «Про 

громадські об’єднання» громадське об’єднання може мати всеукраїнський статус за 

наявності у нього відокремлених підрозділів у більшості адміністративно-

територіальних одиниць, зазначених у ч. 2 ст. 133 Конституції України, і якщо 

громадське об’єднання підтвердило такий статус у встановленому законом порядку. 

Однак підтвердження громадським об’єднанням свого всеукраїнського статусу не 

супроводжується для організації жодними правовими наслідками. Статус 



всеукраїнської може набути будь-яка громадська організація у спрощеному порядку, 

при цьому залишено такий статус лише через те, що на сьогодні відсутні інші 

критерії, за якими можна було б забезпечувати виділення державних коштів для 

реалізації проектів громадських організацій саме на всеукраїнському рівні. Так, 

наприклад, одержувачами бюджетних коштів можуть виступати всеукраїнські 

громадські об’єднання інвалідів, їх спілки, що утворені з метою, визначеною ст. 12 

Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні». Водночас, 

у механізмі надання державної підтримки на сьогодні наявна значна кількість 

проблем: необ’єктивність  державних службовців, наявність особистісного фактору 

при визначенні обсягу бюджетних коштів, що надають конкретній організації, 

втручання державних органів у статутну діяльність громадських об’єднань. Окрім 

того, відзначається необхідність надання пріоритетності та обов’язковості державної 

підтримки громадських організацій інвалідів на усіх рівнях. 

Зважаючи на викладене, законодавство на сьогодні потребує встановлення 

більш конкретних правових наслідків набуття громадськими об’єднаннями статусу 

всеукраїнських, зокрема, і щодо визначення конкретних заходів державної 

підтримки таких всеукраїнських об’єднань, та встановлення чітких та таких, що 

виключають можливості для зловживань, критеріїв для отримання об’єднаннями 

державного фінансування.  

Обмеження щодо утворення і діяльності громадських об’єднань встановлено у 

ст. 4 Закону України «Про громадські об’єднання», відповідно до якої 

забороняються утворення і діяльність громадських об'єднань, мета (цілі) або дії яких 

спрямовані на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу 

насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності 

держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду 

війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, 

посягання на права і свободи людини, здоров'я населення, пропаганду 

комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних 

режимів та їхньої символіки. 



Рішення, дії чи бездіяльність уповноваженого органу з питань реєстрації 

можуть бути оскаржені до суду в порядку, передбаченому Кодексом 

адміністративного судочинства України. 

Так, прикладом судової практики по такій категорії справ є постанова 

Львівського окружного адміністративного суду від 23 червня 2010 року по справі № 

2а-1156/10/1370 за позовом засновника громадської організації «Виявлення 

профнепридатності чиновників та корупції «Громадський осуд» до Головного 

управління юстиції у Львівській області про визнання протиправним та скасування 

наказу Головного управління юстиції у Львівській області від 08.10.2009 року № 

304-р «Про відмову в реєстрації об’єднання громадян» та зобов’язання Головного 

управління юстиції у Львівській області зареєструвати громадську організацію 

«Виявлення профнепридатності чиновників та корупції «Громадський осуд» на 

підставі поданих 06.10.2009 року документів [305]. 

Відповідачем було відмовлено у реєстрації організації позивача у зв’язку з 

тим, що індивідуальна назва організації «Виявлення профнепридатності чиновників 

та корупції «Громадський осуд» та її мета, наведена у п. 2.1. статуту – оцінка 

діяльності та виявлення фактів професійної непридатності службовців органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування, а також деякі завдання, 

зокрема, виявлення і фіксування фактів незаконної діяльності окремих працівників 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування перевищують 

повноваження громадських організацій у сфері протидії корупційним проявам, 

порушують норми ст. 8 Закону України «Про об’єднання громадян», яка забороняє 

втручання зареєстрованої громадської організації у діяльність органів державної 

влади і навпаки. Крім того, відповідно до ст. 3 Закону України «Про засади 

запобігання та протидії корупції» [225] визначено коло суб’єктів, які здійснюють 

заходи щодо запобігання та протидії корупції. 

Вказані положення статуту відповідач оцінив як такі, що становлять загрозу 

конституційним правам громадян з боку не уповноваженого суб’єкта – громадської 

організації. 



Суд визнав такі дії відповідача необґрунтованими, так як за ст. 15 Закону 

України «Про засади запобігання та протидії корупції» об’єднання громадян та їх 

члени або уповноважені представники, а також окремі громадяни можуть брати 

участь у діяльності щодо виявлення фактів учинення корупційних правопорушень та 

встановлення осіб, які їх вчинили, у межах повноважень, визначених законом; 

повідомляти про виявлені факти вчинення корупційних правопорушень  спеціально 

уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції та колективу підприємства, 

установи чи організації, в яких були вчинені ці правопорушення, а також 

громадськості; запитувати та одержувати в установленому законом порядку від 

органів державної влади та місцевого самоврядування інформацію про діяльність 

щодо запобігання та протидії корупції; проводити, замовляти проведення 

громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів. 

Разом із цим інші доводи відповідача щодо невідповідності установчих 

документів організації вимогам законодавства були визнані обґрунтованими та 

доведеними у судовому засіданні. Так, положення п. 6.2.4. щодо віднесення до 

повноважень президента організації права розпорядження майном та коштами 

організації не відповідали вимогам закону, так як виключне право на реалізацію 

права власності на майно має вищий статутний орган громадського об’єднання 

(загальні збори, конференція, з’їзд). На цій підставі суд відмовив у задоволенні 

позову. 

Цікавим є положення ст. 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні 

організації» [40], відповідно до якої у необхідних випадках орган, який здійснює 

реєстрацію статутів (положень) релігійних організацій, може зажадати висновок 

місцевої державної адміністрації, виконавчого органу сільської, селищної, міської 

ради, а також спеціалістів. 

У ст. 30 вказаного Закону передбачено, що центральний орган виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у сфері релігії, забезпечує релігієзнавчу 

експертизу за участю представників релігійних організацій та відповідних 

спеціалістів. 



Так, у жовтні 2006 року в Україні була проведена експертна оцінка діяльності 

«Посольства Божого» [153, с. 107-108]. Перед експертами було поставлено два 

питання: 

1) які особливості діяльності «Посольства Божого»: культова практика, 

організаційна структура, внутрішні принципи спілкування? 

2) чи є в діяльності «Посольства Божого» елементи, які свідчать про 

використання спеціальних психотехнік, які можуть зашкодити здоров’ю членів 

релігійної общини? 

Експерти прийшли до наступних висновків. 

1. Характеристика культової практики і соціально-психологічних 

особливостей діяльності релігійної організації «Посольства благословенного 

Царства Божого для всіх народів»: 

- релігійна практика здійснюється на догматичному ґрунті та характерна для 

більшості харизматичних культів; 

- вільне, з відступом від контексту, розширене трактування на свою користь 

біблійних текстів та історії християнства взагалі, спроба створення нової історії; 

- авторитарна роль лідера та жорстка ієрархія відносин в організації; 

- претензії на винятковість, протипоставлення себе зовнішньому світові, 

зневажання традиціями та здобутками української культури; 

- маніпулятивна експлуатація членів організації, яка побудована на їх 

недостатній поінформованості, слабостях або проблемах, сподіванні на чудо і т. ін.; 

- активна участь у соціально-політичних процесах в суспільстві, намагання 

вплинути на органи влади і політичні стосунки в державі; 

- ознаки комерційного культу з функціонуванням відкритих і прихованих 

бізнес-структур. 

2. У діяльності релігійної організації «Посольства благословенного Царства 

Божого для всіх народів» виокремлюються ознаки, які свідчать про негативний 

вплив на психічне здоров’я учасників молитовних зборів і психічне здоров’я нації в 

цілому. Використання керівниками релігійної організації технік психологічного і 



психічного впливу під час молитовних зборів суперечить чинному законодавству 

України [153, с. 107-108]. 

На думку Ю.В. Кривенко, законодавчо необхідно передбачити проведення 

релігієзнавчої експертизи як при здійсненні державної реєстрації, так і в рамках 

судового спору. Релігієзнавча експертиза повинна проводитися у випадках, коли 

виникають сумніви у віровченнях, намірах і меті релігійної організації, тобто у 

випадку необхідності. З іншого боку, ці рамки значно звужують сферу застосування 

експертизи, а іноді взагалі не дають можливості її провести. 

Поява останнім часом нових релігійних рухів вимагає від реєструючих органів 

відповідних знань в тій чи іншій сфері релігії, вивчення значної кількості 

літератури, а практика застосування стверджує, що експертиза повинна стати 

однією з обов’язкових умов процедури державної реєстрації [153, с. 109-111].  

Основними завданнями при проведенні експертизи є визначення релігійного 

характеру організації, яка реєструється, і перевірка відповідності тих відомостей, які 

є в документах, поданих на реєстрацію, щодо основ віровчення. Визначення 

релігійного характеру проводиться на підставі засновницьких документів, 

відомостей про віровчення і відповідної практики. 

На думку Ю.В. Кривенко, проведення такої експертизи надасть практичну 

допомогу при роз’ясненні складних питань, які стосуються свободи совісті та 

віросповідання, а також взаємовідносин держави з релігійними організаціями [153, 

с. 109-111]. 

Проблема реєстрації непідприємницьких юридичних осіб полягає також у 

наданні цим суб’єктам окремого статусу. Одним із таких визначальних статусів є 

статус неприбутковості. 

В Україні громадські організації можуть отримати статус неприбуткових 

установ та організацій. У попередній редакції Податкового кодексу було 

передбачено ст. 157, яка встановлювала загальні умови, у разі дотримання яких 

громадське об’єднання могло отримати статус неприбуткового: статус резидента для 

цілей оподаткування; статутна мета організації не передбачає одержання прибутку; 

активи організації не використовуються для вигоди окремих учасників; активи 



організації у випадку її ліквідації передаються одній чи кільком іншим громадським 

організаціям, або спрямовуються до бюджету; статут громадської організації 

містить вичерпний перелік видів діяльності; доходи, звільнені від оподаткування, не 

повинні використовуватися для господарської діяльності [6]. 

У чинній на сьогодні редакції ПК України у ст. 133 під поняттям 

«неприбуткова організація» мається на увазі організація, що одночасно відповідає 

таким вимогам: 

1) утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює 

діяльність відповідної неприбуткової організації; 

2) установчі документи якої містять заборону розподілу отриманих доходів 

(прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, 

працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), 

членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб; 

3) установчі документи якої передбачають передачу активів одній або кільком 

неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету 

у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, 

приєднання або перетворення); 

4) внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та 

організацій. 

Також відповідно до норм Податкового кодексу України доходи (прибутки) 

неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків 

на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та 

напрямів діяльності, визначених її установчими документами. 

Згідно з пп. 133.4.6 п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу України до 

неприбуткових організацій, що відповідають вимогам цього пункту і не є 

платниками податку, зокрема, можуть бути віднесені: 

- бюджетні установи; 

- громадські об’єднання, політичні партії, творчі спілки, релігійні організації, 

благодійні організації, пенсійні фонди; 

- спілки, асоціації та інші об’єднання юридичних осіб; 



- житлово-будівельні кооперативи, дачні (дачно-будівельні), садівничі та 

гаражні (гаражно-будівельні) кооперативи (товариства); 

- об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, асоціації власників 

жилих будинків; 

- професійні спілки, їх об’єднання та організації профспілок, а також 

організації роботодавців та їх об’єднання; 

- сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, кооперативні об’єднання 

сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів; 

- інші юридичні особи, діяльність яких відповідає вимогам цього пункту [6]. 

Наказом Міністерства фінансів України № 37 від 24.01.2013 року затверджено 

Положення про Реєстр неприбуткових установ та організацій [45], доходи яких 

звільняються від сплати податку на прибуток. При включенні неприбуткової 

установи та організації до бази Реєстру неприбуткових установ та організацій їй за 

кодом Єдиного державного реєстру підприємств та організацій присвоюється ознака 

неприбутковості (п. 5). 

Однак, згадана ознака неприбутковості в Україні визначається не на підставі 

діяльності юридичної особи, а шляхом визначення виду організаційно-правової 

форми (підпункти 5.2-5.9 Положення). Вбачається, що додаткова реєстрація з 

присвоєнням відповідної ознаки неприбутковості повинна відбуватися автоматично. 

Зважаючи на положення статей 9-10, 22 Податкового кодексу України, 

податковий обов’язок виникає у зв’язку зі здійсненням окремих видів діяльності, 

зокрема, підприємницької, а тому, на думку В.В. Кочина, не слід однозначно 

пов’язувати організаційно-правову форму (цивільно-правова ознака юридичної 

особи) із господарською діяльністю (господарсько-правова ознака юридичної особи) 

[144, с. 55]. 

Проте, у судовій практиці можна виявити протилежне вирішення проблеми. 

Так, постановою Окружного адміністративного суду м. Києва від 07.04.2011 року по 

справі № 2а-2308/11/270 [304] було частково задоволено позов та зобов’язано 

Державну податкову інспекцію у Святошинському районі м. Києва включити ТОВ 

«МЖК «Надія» до Реєстру неприбуткових установ та організацій. 



Суд, використовуючи індивідуалізуючі ознаки – найменування (молодіжний 

житловий комплекс), а також установчі документи («в п. 10.1 статуту чітко 

зазначено, що воно є неприбутковою, непідприємницькою організацією, яка не має 

на меті одержання прибутку для наступного розподілу між засновниками»), 

всупереч організаційно-правовій формі – товариство з обмеженою відповідальністю 

– визначив позивача як «неприбуткову непідприємницьку організацію». 

При цьому суд підкреслив, що до неприбуткових установ та організацій 

належать житлово-будівельні кооперативи, об’єднання співвласників 

багатоквартирних будинків – тобто вичерпний перелік організаційно-правових форм 

неприбуткових організацій відповідно до податкового законодавства. Як результат, 

широке тлумачення закону спричинило його неправильне застосування. 

Окремі види непідприємницьких товариств здійснюють діяльність, яка 

підлягає реєстрації або наданню дозволу, тому законодавством встановлюються 

вимоги щодо їх додаткової реєстрації у відповідних органах державної влади, 

зокрема: 

- релігійні організації – центральним органом виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері релігії (ст. 14 Закону України «Про свободу совісті та 

релігійні організації»); 

- кредитні спілки – національною комісією, що здійснює державне 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг (ст. 8 Закону України «Про кредитні 

спілки»). 

Ініціатива на створення окремих видів непідприємницьких товариств може 

бути обмежена законом. Прикладом такої ситуації є положення Закону України 

«Про Товариство Червоного Хреста України» [22], який регулює відносини, 

пов’язані з діяльністю Товариства Червоного Хреста України, визначає його 

правовий статус та засади діяльності. 

Відповідно до ст. 1 вказаного вище Закону, Товариство Червоного Хреста 

України є всеукраїнською добровільною громадською гуманітарною організацією. 

Товариство допомагає державі у наданні медичної і гуманітарної допомоги під час 

збройних конфліктів та в мирний час, бере участь у наданні міжнародної допомоги у 



разі катастроф і надзвичайних ситуацій, забезпечує медико-соціальну допомогу 

найменш соціально захищеним верствам населення. 

Згідно зі ст. 5 Закону України «Про Товариство Червоного Хреста України» 

Товариство Червоного Хреста України – єдине в Україні Національне товариство 

Червоного Хреста, що діє на всій території України, створює місцеві організації, 

через які здійснює свою діяльність відповідно до Статуту Товариства та цього 

Закону. 

Подібне обмеження не є засобом обмеження права на свободу об’єднання, а 

фактично є способом визнання публічними утвореннями відповідного статусу 

непідприємницьких товариств [144, с. 149]. 

Окрім засад створення та реєстрації, Законом «Про громадські об’єднання» 

визначено також порядок та підстави припинення діяльності громадських об’єднань. 

Відповідно до ст. 25 Закону припинення діяльності громадського об’єднання 

здійснюється: 1) за рішенням громадського об’єднання  шляхом саморозпуску або 

реорганізації; 2) за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) громадського 

об’єднання. 

Наведені в Законі способи припинення у правовій літературі визначаються як 

припинення у добровільному та припинення у примусовому порядку. 

Згідно зі ст. 26 Закону України «Про громадські об’єднання», громадське 

об’єднання має право у будь-який час прийняти рішення про припинення своєї 

діяльності (саморозпуск). Таке рішення приймається вищим органом управління 

громадського об’єднання у порядку, визначеному статутом. На практиці кількість 

голосів, потрібних для прийняття такого рішення, відрізняється, і може становити 

від 3/4 голосів членів організації, що беруть участь у загальних зборах, до вимоги 

про одноголосну згоду усіх членів організації, що беруть участь у загальних зборах, 

або про одноголосну згоду взагалі усіх членів громадської організації. 

Вищий орган управління, який прийняв рішення про саморозпуск 

громадського об'єднання, створює ліквідаційну комісію або доручає керівному 

органу здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення 

громадського об'єднання як юридичної особи, а також приймає рішення щодо 



використання коштів та майна громадського об'єднання після його ліквідації 

відповідно до статуту [13]. Після цього громадське об’єднання подає державному 

реєстратору рішення про припинення громадського об’єднання та документ, яким 

затверджено персональний склад комісії з припинення (комісії з реорганізації, 

ліквідаційної комісії) або ліквідатора, строк заявлення кредиторами своїх вимог – у 

разі відсутності зазначених відомостей у рішенні про припинення громадської 

організації [21]. Державний реєстратор розглядає подані документи протягом трьох 

робочих днів та приймає одне з таких рішень: - про проведення державної реєстрації 

рішення про саморозпуск громадського об’єднання та внесення відомостей про 

такий саморозпуск до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань; - про відмову у державній реєстрації 

рішення про саморозпуск, при цьому повідомлення про відмову у проведенні 

державної реєстрації повинно містити посилання на конкретну норму (пункт, 

статтю) законодавства із зазначенням, що саме порушено під час оформлення та 

подання документів, а також повинно бути зазначено, який саме пункт чи стаття 

поданого заявником документа (статуту, протоколу тощо) не відповідає нормам 

законодавства [21]. 

З моменту внесення до Єдиного державного реєстру відомостей про 

саморозпуск громадського об’єднання розпочинається припинення об’єднання, та 

набуває повноважень ліквідаційна комісія.  

Законом передбачено можливість скасування громадським об’єднанням свого 

рішення про саморозпуск. У такому разі відповідне рішення про відміну рішення 

про припинення подається державному реєстратору для проведення відповідних 

реєстраційних дій. 

У разі саморозпуску громадського об'єднання його майно та кошти після 

задоволення вимог кредиторів передаються за рішенням такого об'єднання на 

статутні або благодійні цілі іншому (кільком іншим) громадському об'єднанню, а в 

разі неприйняття такого рішення - зараховуються відповідно до закону до 

державного або місцевого бюджету. 



Припинення громадської організації може відбуватися також шляхом 

реорганізації. Згідно з ч. 1 ст. 104 ЦК України реорганізація може здійснюватися 

шляхом злиття, приєднання, поділу та перетворення [7]. Внесення відомостей до 

Єдиного державного реєстру щодо реорганізації відбувається практично у тому ж 

порядку, що і щодо саморозпуску. Відмінності полягають лише у поданні інших 

документів, необхідних для проведення реорганізації, та у тому, що в разі відмови у 

реєстрації рішення про реорганізацію громадське об’єднання, яке виявило намір 

реорганізуватися, продовжує свою самостійну діяльність. 

Останнім способом припинення діяльності громадського об’єднання є 

примусовий розпуск. 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 Закону «Про громадські об’єднання». 

У разі прийняття рішення про заборону громадського об'єднання майно, 

кошти та інші активи громадського об'єднання за рішенням суду спрямовуються до 

державного бюджету.      

Одним із прикладів примусового розпуску громадської організації є 

примусова ліквідація у зв’язку зі здійсненням діяльності щодо розпалювання 

релігійної та міжетнічної ворожнечі. Для прикладу -  ухвала Одеського апеляційного 

адміністративного суду від 14 червня 2012 року у справі за скаргою громадської 

організації «Прямий шлях» на постанову Одеського окружного адміністративного 

суду від 4 травня 2012 року у справі за адміністративним позовом прокуратури м. 

Одеси в інтересах держави в особі Одеської міської ради до громадської організації 

«Прямий шлях» про примусових розпуск (ліквідацію) громадської організації [303]. 

Прокуратура м. Одеси в інтересах держави в особі Одеської міської ради 

звернулася до суду з адміністративним позовом, в якому просила примусово 

розпустити громадську організацію «Прямий шлях» у зв’язку з тим, що останньою 

ведеться діяльність, спрямована на розпалювання національної та релігійної 

ворожнечі, пропагується ідеологія ісламського фундаментального руху ваххабітів 

Саудівської Аравії, члени та послідовники якого використовують радикальні 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran4276#n4276
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran4276#n4276
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran4276#n4276
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran4276#n4276
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4572-17/paran37#n37


політичні засоби щодо представників інших релігій та віросповідань. Ця організація 

розповсюджувала брошуру екстремістського змісту, що суперечить законодавству 

України. Крім цього, в ході обшуку офісу відповідача, проведеного в рамках 

кримінальної справи, порушеної щодо лідерів громадської організації «Прямий 

шлях», виявлено та вилучено тротилову шашку вагою 400 грамів, три капсулі-

детонатори КД-8А, які, за висновками експерта, є вибуховими речовинами, 

засобами підриву та належать до боєприпасів. 

Постановою Одеського окружного адміністративного суду від 4 травня 2012 

року позов було задоволено повністю. Апеляційну скаргу громадської організації 

«Прямий шлях» на це рішення було визнано такою, що не підлягає задоволенню, а 

постанова першої інстанції залишена без змін. 

    

2.3. Управління громадськими об’єднаннями  

 

Питання управління непідприємницькими товариствами, до яких належать 

громадські об’єднання, врегульовано в українському законодавстві недостатньо 

повно. Через відсутність у ЦК України окремої глави, присвяченої регулюванню 

непідприємницьких товариств, слід звертатися до загальних норм ЦК України про 

управління товариствами та окремих законів, що регулюють той чи інший вид таких 

юридичних осіб. 

Відповідно до ч. 1 ст. 92 ЦК України юридична особа набуває цивільних прав 

та обов’язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до установчих 

документів та закону. Участь у правовідносинах пов’язується з формуванням волі та 

вираженням волевиявлення суб’єкта відносин. Юридична особа є штучним 

утворенням та не може мати такої біологічної властивості як воля. Тому можливість 

реалізації правоздатності юридичної особи передбачена за допомогою іншого 

механізму – волю та волевиявлення юридичної особи формують органи, які 

утворюють її внутрішню організацію. 

Серед органів управління юридичною особою можна виділити такі групи: 



- керівні – здійснюють загальне керівництво організацією, приймають основні 

рішення; 

- представницькі – формуються з представників власників, партнерських 

організацій та керівних органів на різних регіональних рівнях; 

- виконавчі – здійснюють діяльність з реалізації прийнятих рішень; 

- консультативні – створюються для реалізації колегіальних функцій та 

надають керівним органам консультативні послуги; 

- контрольно-ревізійні – здійснюють контроль за додержанням закону, 

внутрішніх документів та рішень [198, с. 30]. 

Органом юридичної особи є правова конструкція, яка створюється в її 

структурі з метою надання можливості останній сформувати і висловити свою волю, 

представляти і відстоювати її інтереси, а через них – інтереси її учасників у 

відносинах з іншими суб’єктами права без спеціальних на це повноважень (без 

довіреності) [70, с. 113]. 

Відповідно до ст. 97 ЦК України управління товариством здійснюють його 

органи: 1) загальні збори його учасників; 2) виконавчий орган, якщо інше не 

встановлено законом [7]. 

Законодавством про непідприємницькі товариства детально не визначено 

порядок управління юридичною особою, органи та їх компетенцію, порядок 

прийняття ними рішень [144, с. 81]. У Законі України «Про громадські об’єднання» 

відсутні статті, якими б регулювалися органи управління різних видів таких 

організацій, а лише за текстом йдеться про органи управління, де як такі вказуються 

керівник, вищий орган управління, інші органи управління (керівні органи) (п. 4 ч. 1 

ст. 11). Практично такий же підхід застосовано і у Законі України «Про професійні 

спілки, їх права та гарантії діяльності», де лише похідним чином визначається, що їх 

статути (положення) приймаються з’їздами, конференціями, установчими або 

загальними зборами членів профспілки відповідного рівня (ч. 2 ст. 14). 

Таким чином, органами управління громадських об’єднань можуть бути 

з’їзди, конференції, загальні збори, збори уповноважених, наглядові або спостережні 

ради, ревізійні комісії, правління, комітети тощо. Так, у ст. 13 Закону України «Про 



кредитні спілки» встановлюється, що органами управління кредитної спілки є 

загальні збори її членів, спостережна рада, ревізійна комісія, кредитний комітет та 

правління. Рішенням загальних зборів членів кредитної спілки можуть бути створені 

й інші органи управління. У ст. 19 Закону України «Про благодійну діяльність та 

благодійні організації» [11] передбачається, що органами управління благодійних 

товариств та благодійних фондів є загальні збори учасників, виконавчий орган і 

наглядова рада. 

Статутними органами об’єднання у ст. 10 Закону України «Про об’єднання 

співвласників багатоквартирного будинку» [24] названі загальні збори його членів, 

правління, ревізійна комісія об’єднання. 

Загальні збори учасників (ст. 98 ЦК України) мають право приймати рішення 

(простою більшістю від числа присутніх учасників, якщо інше не встановлено 

установчими документами або законом) з усіх питань діяльності товариства, у тому 

числі і з тих, що передані загальними зборами до компетенції виконавчого органу. 

Рішення про внесення змін до статуту товариства, відчуження майна товариства на 

суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна товариства, та про ліквідацію 

приймаються більшістю не менш як у 3/4 голосів, якщо інше не встановлено 

законом [7]. 

Законодавством про непідприємницькі товариства передбачено утворення 

загальних зборів (ст. 10 Закону України «Про об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку», ст. 14 Закону України «Про професійних творчих 

працівників та творчі спілки», ст. 20 Закону України «Про благодійну діяльність та 

благодійні організації», ст. 13 Закону України «Про кредитні спілки», ст. 15 Закону 

України «Про кооперацію» тощо), повноваження яких загалом не відрізняються від 

положень частин 1, 2 ст. 98 ЦК України щодо повноправності прийняття рішень з 

будь-яких питань діяльності товариства. 

Частинами 1 та 2 ст. 99 ЦК України визначено, що загальні збори товариства 

своїм рішенням створюють виконавчий орган («правління», «дирекція» тощо), та 

встановлюють його компетенцію і склад (одна або кілька осіб) [7]. Таким чином, 

органи юридичної особи, як відзначає В.І. Борисова, поділяються на волеутворюючі 



та волевиявляючі (виконавчі) [70, с. 114], тобто формується механізм здійснення 

цивільних прав та обов’язків. 

У юридичній літературі висловлюється думка, що під час укладення 

правочинів юридичною особою безпосередній суб’єкт волевиявлення (як правило, 

виконавчий орган юридичної особи) та сторона у правочині, що набуває за ним прав 

та обов’язків (власне юридична особа) не співпадають. Тому існує твердження, що 

при укладенні правочину правоздатність повинна визначатися відповідно до 

суб’єкта, для якого створюються права та обов’язки, а дієздатність – суб’єкта, який 

здійснює волевиявлення від імені іншої особи [288, с. 133]. 

Однак, як слушно зазначає В.В. Кочин, виникає сумнів стосовно роздільності 

прав та обов’язків органів, які здійснюють загальне управління, та виконавчих 

органів, адже у відносинах з контрагентами юридична особа виступає як єдине ціле 

– суб’єкт відносин [144, с. 83]. 

Б.Б. Черепахін, звертаючи увагу на цю проблему, вказував, що воля 

юридичної особи відповідає волевиявленню її органів лише у юридичних особах, 

заснованих на колективі. Разом з тим, критикуючи теорію колективу, він вказував, 

що у складних організаціях воля та волевиявлення фактично формується 

виконавчими органами (зокрема, директором) [280, с. 302-303]. 

Проблеми тотожності волі та волевиявлення юридичної особи можуть 

набувати особливо важливого значення у договірних відносинах, а також 

організаційних або трудових відносинах. Однак за будь-яких обставин фактичні дії 

не повинні підлягати схваленню загальними зборами юридичної особи. 

Два головні органи управління – загальні збори та дирекція (правління, 

директор) притаманні громадським об’єднанням як організаційно простим 

товариствам, які створені для здійснення та захисту особистих немайнових прав та 

інтересів учасників. Для певних видів громадських об’єднань може бути 

передбачено утворення окремого представницького органу з делегуванням йому 

усіх повноважень на участь у відносинах з керівником такого об’єднання. 

Зокрема, відповідно до ст. 38 Закону України «Про професійні спілки, їх права 

та гарантії діяльності» [31] виборний орган первинної профспілкової організації на 



підприємстві, в установі або організації має повноваження щодо питань: 1) 

колективного договору; 2) норм праці; 3) оплати праці працівників; 4) робочого часу 

і часу відпочинку; 5) соціального розвитку підприємства, поліпшення умов праці, 

матеріально-побутового, медичного обслуговування працівників; 6) соціальних 

пільг; 7) правил внутрішнього трудового розпорядку тощо. 

Основними функціями виконавчого органу, зокрема, директора, для 

непідприємницької організації також є: 1) керівництво роботою штатного персоналу 

організації (у тому числі – не учасників); 2) представницькі функції організації у 

державних та контролюючих органах; 3) координація організаційних (внутрішніх) 

та договірних (зовнішніх) процесів; 4) контроль за якістю надання послуг 

організацією тощо [157, с. 116-117]. 

Згідно з вимогами ст. 11 Закону України «Про громадські об’єднання», статут 

об'єднання, серед іншого, має містити відомості про: повноваження керівника, 

вищого органу управління, інших органів управління громадського об'єднання, 

порядок їх формування та зміни складу, термін повноважень, а також порядок 

визначення особи, уповноваженої представляти громадське об'єднання, та її заміни 

(для громадських об'єднань, що не мають статусу юридичної особи); періодичність 

засідань і процедуру прийняття рішень керівними органами громадського 

об'єднання, у тому числі шляхом використання засобів зв'язку; порядок звітування 

керівних органів громадського об'єднання перед його членами (учасниками); 

порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів громадського 

об'єднання та розгляду скарг. 

Досить детальні положення щодо системи та повноважень органів управління 

громадського об’єднання містять Рекомендації щодо розробки статутів громадських 

об’єднань, затверджених 07 червня 2013 року Методичною радою з питань 

реєстрації громадських об’єднань при Державній реєстраційній службі України [47]. 

Так, відповідно до вказаних Рекомендацій передбачено наступне. 

Вищим колегіальним органом управління громадського об’єднання можуть 

бути загальні збори, конференція, з’їзд тощо. Вищий колегіальний орган управління 

складається безпосередньо з членів, що забезпечується їх особистою участю, або з 



уповноважених представників членів – делегатів, які обираються локальними 

колегіальними органами. 

Статут повинен передбачити порядок скликання вищого органу. Як правило, 

скликання вищого органу належить до повноважень виконавчих органів. 

До виключної компетенції загальних зборів/конференції належить прийняття 

рішень про: 

- затвердження змін і доповнень до статуту; затвердження регламенту 

проведення конференції; 

- затвердження основних напрямків, планів і програм діяльності громадського 

об’єднання; 

- затвердження річних бюджетів, балансів, фінансових та інших звітів 

керівних органів; 

- обрання членів ради/правління, ревізійної комісії/контрольно-ревізійної 

комісії/наглядової ради; 

- участь громадського об'єднання в інших юридичних особах, а також в 

об'єднаннях юридичних осіб; 

- створення і припинення відокремлених підрозділів громадського об'єднання; 

- розпорядження майном громадського об'єднання, делегування окремих 

повноважень іншим органам або особам (крім тих, що законами віднесені до 

повноважень вищого керівного органу); 

- проведення незалежного фінансового або іншого аудиту громадського 

об'єднання; 

- прийняття рішення про саморозпуск/реорганізацію. 

Виконавчим органом об’єднання може бути рада, правління, дирекція тощо. 

Таких органів може бути декілька, наприклад рада і президія ради. Формування 

таких органів може бути різним. Наприклад, рада може складатися з певних осіб «за 

посадою»: керівників відокремлених підрозділів, керівника і його заступників. 

Рада/правління є постійно діючим керівним органом громадського об'єднання 

в період між черговими загальними зборами/конференціями. Рада/правління має 

повноваження: 



- визначати конкретні завдання і форми діяльності громадського об'єднання 

згідно зі статутом та рішеннями Конференції; 

- затверджувати і змінювати оперативні і фінансові плани, складати річні 

бюджети, баланси і звіти громадського об'єднання; 

- встановлювати порядок фінансування та інших форм реалізації статутних 

завдань; 

- приймати рішення про заснування і припинення підприємств, установ, 

організацій, а також про придбання і розпорядження нерухомим майном 

громадського об'єднання; 

- затверджувати символіку, визначати порядок її використання і зберігання; 

- затверджувати зразки та описи бланків, штампів, печаток. 

Керівником громадського об’єднання може бути президент, голова, 

виконавчий директор тощо. Може бути декілька керівників (співголови), але у 

статуті повинні бути чітко виписані повноваження кожного з них. 

Контролюючим органом громадського об’єднання може бути: контрольно-

ревізійна комісія, ревізійна комісія, ревізор, наглядова рада. 

Контрольно-ревізійна комісія/ревізійна комісія/ревізор/наглядова рада 

(контрольний орган) має консультативні і контрольні повноваження з питань 

фінансової діяльності і цільового використання активів громадського об'єднання. 

Контрольний орган має повноваження: 

- вносити пропозицій щодо фінансової діяльності та використання активів 

громадського об'єднання; 

- складати висновки про фінансову діяльність та використання активів 

громадського об'єднання до затвердження загальними зборами/конференцією річних 

бюджетів, балансів, фінансових та інших звітів керівних органів; 

- складати висновки з інших питань за поданням керівних органів 

громадського об'єднання; 

- проводити періодичні та спеціальні перевірки фінансової діяльності та 

використання активів громадського об'єднання, залучати незалежних експертів до 

вказаних перевірок [47]. 



Варто зазначити, що класична триланкова система органів управління 

об’єднанням громадян була характерна для правового регулювання діяльності 

громадських організацій і в минулому. Так, відповідно до положень діючих на 

території Російської імперії Нормального і Зразкового статутів 1897 року [124, с. 4], 

вищим органом управління благодійного товариства визначалися загальні збори, до 

компетенції яких входило вирішення найважливіших організаційних питань, у тому 

числі обрання виконавчого органу товариства – правління (комітету) і ревізійної 

комісії. У випадку заснування під егідою благодійного товариства благодійного 

закладу для нагляду за останнім могли призначатися попечителі (куратори, 

піклувальники). До учасників благодійного товариства висувалися вимоги про 

сплату членських внесків і особистої участі в його діяльності. Чисельність учасників 

не обмежувалася. Залежно від ступеня участі і розмірів грошових внесків учасники 

поділялися на три категорії – на почесних, дійсних і змагальників. Для придбання 

статусу почесного учасника необхідно було зробити вагомий грошовий внесок або 

мати перед товариством особисті заслуги. Дійсними членами товариства 

іменувалися особи, які сплачували одноразовий або щорічний грошовий внесок не 

нижче визначеного статутом розміру. Змагальники повинні були щорічно 

сплачувати грошовий внесок у мінімальному розмірі. Змагальники і дійсні члени 

могли бути звільнені від обов’язку сплачувати членські внески у випадках 

безкорисливої участі в діяльності товариства або надання йому безкоштовних 

послуг [169, с. 35-36]. 

Сьогодні громадські об’єднання, як правило, при створенні обирають 

традиційну триланкову систему управління: загальні збори, виконавчий орган та 

контрольно-наглядовий орган. 

Наприклад, статутом Харківської обласної громадської організації 

«Мультікультіуа» від 2011 року [241] передбачено наступні органи управління 

організацією: загальні збори членів громадської організації, правління громадської 

організації та ревізійну комісію. 

Вищим керівним органом організації «Мультікультіуа» є загальні збори членів 

громадської організації, які складаються з індивідуальних членів та уповноважених 



представників колективних членів організації, та наділені правом розглянути будь-

яке питання діяльності громадської організації. 

До виключної компетенції загальних зборів членів організації відносяться: а) 

визначення основних напрямків діяльності громадської організації; б) затвердження 

статуту громадської організації; в) внесення змін до статуту громадської організації; 

в) обрання правління, голови правління, заступника голови правління, ревізійної 

комісії; г) затвердження звіту про діяльність правління, актів ревізійної комісії; д) 

прийняття рішення про припинення діяльності громадської організації. 

Виконавчим органом, який керує поточною діяльністю організації 

«Мультікультіуа», є правління громадської організації, яке вибирається на загальних 

зборах членів організації строком на 3 роки. Правління керує всією діяльністю 

громадської організації в період між загальними зборами членів організації і 

приймає рішення з будь-яких питань, крім тих, які віднесені до поточної компетенції 

загальних зборів та голови правління або заступника голови правління. 

Правління громадської організації «Мультікультіуа»: 

- організує виконання рішень загальних зборів членів громадської організації; 

- організує проведення загальних зборів членів громадської організації; 

- затверджує плани роботи організації; 

- визначає та створює структуру необхідних для функціонування громадської 

організації служб, комісій, затверджує положення про них; 

- визначає форми та розміри оплати праці працівників апарату громадської 

організації; 

- формує штатний розклад; 

- затверджує бюджет організації; 

- затверджує кошторис витрат на утримання апарату управління; 

- приймає рішення про створення та скасування структурних підрозділів, 

організацій, підприємств, установ, затверджує статути та положення про них; 

- запрошує громадян у почесні члени громадської організації, затверджує 

нагороди та почесні звання громадської організації, звання «почесний член 

громадської організації»; 



- щорічно звітує про свою діяльність на загальних зборах членів громадської 

організації. 

Роботою правління керує голова правління. 

Контроль за діяльністю організації «Мультікультіуа» здійснює ревізійна 

комісія, яка обирається на загальних зборах членів громадської організації у 

кількості трьох осіб терміном на три роки. Члени ревізійної комісії повинні бути 

членами громадської організації. Ревізійну комісію очолює голова. Члени ревізійної 

комісії не можуть входити до виконавчих органів. 

Основне завдання ревізійної комісії організації «Мультікультіуа» полягає у 

контролі за порядком використання грошових надходжень, використанням майна 

громадської організації відповідно до її цілей та завдань. Перевірку діяльності 

громадської організації ревізійна комісія проводить не рідше, ніж один раз на рік. 

Акти ревізії затверджуються на загальних зборах членів громадської організації 

[241]. 

На сьогодні існують також непідприємницькі товариства із певними 

особливостями побудови органів управління: від дво- до чотирьохланкової системи 

з окремими структурними підрозділами. 

Така складна система породжує питання щодо того, чи можна вважати 

«зовнішні» органи управління власне органами управління, так як, по суті, вони не є 

структурними одиницями юридичної особи як організації. У російській юридичній 

літературі висловлюється позиція щодо можливості існування договору на 

управління юридичною особою, відповідно до якого управляючій організації 

(управляючому) передаються повноваження одноосібного виконавчого органу 

юридичної особи, що формує його волю з визначених питань та виражає її [163, с. 

113]. 

В.В. Кочин вважає, що така проблема є актуальною з огляду на економічний 

характер цих відносин. З точки зору ж правового регулювання управління 

юридичною особою порушує принцип самостійності суб’єкта цивільних відносин, 

автономності його волі та волевиявлення. Тому йдеться не про договір управління 



юридичною особою (суб’єктом), а про договір управління майном (об’єктом) [144, 

с. 84]. 

У ст. 1030 ЦК України відсутній вичерпний перелік об’єктів управління. 

Винятком серед можливих об’єктів є грошові кошти, крім випадків, коли право 

здійснювати управління грошовими коштами прямо встановлено законом 

(наприклад, Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення»). 

При цьому для виконання договору необхідно здійснити відокремлення майна, 

переданого в управління (ч. 3 ст. 1030 ЦК України) шляхом технічного 

(відображення на окремому балансі, рахунку) та юридичного (обмежений порядок 

стягнення на майно) відокремлення [274, с. 787]. Однак, це не означає, що юридична 

особа буде управлятися іншою юридичною особою на підставі вказаного договору, 

оскільки предметом договору є активи, нерухоме майно чи інші об’єкти 

матеріального світу [144, с. 85]. 

Таке управління з боку не учасника товариства може здійснюватися або 

шляхом укладення трудового договору з директором, або шляхом укладення 

договору про надання послуг. Попри це, відносини зберігатимуть внутрішній, 

організаційний характер, в межах виконання волі юридичної особи. 

Іноді проблема управління майном виникає у громадських об’єднаннях, які 

створюються з метою здійснення як особистих немайнових, так і майнових прав, 

тобто у разі наявності в об’єднання майна, збереження та утримання якого 

неможливо забезпечити за допомогою побудови дволанкової системи управління. 

Відповідно до положень ст. 11 Закону України «Про об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку» [24] передбачені обов’язки щодо управління житловим 

комплексом, а ст. 12 – способи такого управління, учасниками якого є правління та 

управитель. 

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку» якщо   функції  з  управління  багатоквартирним  

будинком  за рішенням   загальних   зборів   об’єднання   передано  управителю, 

відносини   з  управління  регулюються  договором,  укладеним  між об’єднанням  і 

управителем, умови якого повинні відповідати умовам  



типового  договору,  затвердженого  центральним органом виконавчої влади,  що  

забезпечує  формування  державної  житлової політики і політики у сфері житлово-

комунального господарства. 

Самостійне управління, що здійснюється власними силами, має певні 

недоліки: 1) управлінські функції виконує не фахівець; 2) обсяг надходжень в 

одному окремо взятому будинку не дає змоги створити ефективну структуру 

управління і потребує ентузіазму та самопожертви членів правління; 3) через 

невеликий обсяг роботи для персоналу, що обслуговує один будинок, до роботи 

неможливо залучити кваліфіковані кадри, тому доводиться вдаватися до 

сумісництва; 4) брак кваліфікованих кадрів та ресурсів. 

Поряд з тим, самостійне управління має і певні переваги: 

1) неабияке значення має чинник зацікавленості управителя в ефективному 

управлінні власним майном; 

2) власник, який сам покриває всі витрати на утримання будинку, на відміну 

від житлово-експлуатаційних підприємств, намагатиметься заощаджувати фінансові 

та енергетичні ресурси; 

3) простота і прозорість фінансової діяльності в межах одного будинку, 

можливість контрою мешканців за витрачанням коштів практично унеможливлює 

фінансові зловживання; 

4) самостійне управління згуртовує громаду в будинку, сприяє підвищенню 

рівня сплати за житлово-комунальні послуги [242, с. 74-75]. 

Управління громадською організацією у разі наявності в організації 

відокремлених підрозділів фактично здійснюється лише учасниками організації, які 

входять до складу центрального виконавчого органу або центральної організації (за 

аналогією з відносинами залежності господарських товариств відповідно до ст. 126 

ГК України). 

Наприклад, на початок 2013 року у Харківській області нараховувалося 18,9 

тис. об’єднань громадян, із них 14,0 тис. (74,1%) – осередків політичних партій усіх 

рівнів, 4,9 тис. (25,9%) – громадських організацій, які мають статус місцевих, та їх 



осередків [131]. Складно уявити, що всі члени цих партій можуть брати постійну 

участь в управлінні громадськими об’єднаннями. 

Законодавством про громадські організації, однак, так само як і спеціальним 

законодавством про політичні партії не визначено особливостей управління за 

умови існування залежних непідприємницьких товариств, філій чи представництв 

(осередків). 

Правове регулювання філій та представництв міститься у ст. 95 ЦК України, у 

той час як правове регулювання організаційних відносин між головною та залежною 

непідприємницькими юридичними особами фактично відсутнє. Проте щодо 

непідприємницьких товариств таке явище не повинне існувати, оскільки це порушує 

принцип свободи асоціації. 

Таким чином, участь юридичних осіб у непідприємницьких товариствах 

можлива лише коли юридична особа виступає самостійним учасником цього 

товариства. В іншому випадку, на думку В.В. Кочина [144, с. 88-89], створені так 

звані «осередки» повинні бути виключно відокремленими підрозділами як філії чи 

представництва. 

Описана вище проблема була усунена в Законі України «Про громадські 

об’єднання»: відповідно до ст. 13 громадське об’єднання зі статусом юридичної 

особи могло мати відокремлені підрозділи, які утворювалися за рішенням 

відповідного керівного органу громадського об’єднання згідно зі статутом і, 

відповідно до попередньої редакції цієї статті закону, не могли бути юридичними 

особами. 

Станом на сьогодні в редакції Закону № 1593-VІІ від 04.07.2014 року, 

відокремлені підрозділи громадського об’єднання не є юридичними особами, крім 

випадків, передбачених цим Законом. Відокремлені підрозділи громадського 

об’єднання зі статусом юридичної особи можуть мати своє положення, якщо це 

передбачено статутом громадського об’єднання. Положення про відокремлений 

підрозділ громадського об’єднання містить інформацію про найменування 

відокремленого підрозділу, назву керівних (та в разі потреби контролюючих) 

органів, порядок обрання (призначення), строк повноважень, перелік повноважень 



керівних (та в разі потреби контролюючих) органів. Положення про відокремлений 

підрозділ громадського об’єднання не може суперечити законам та статуту 

громадського об’єднання. 

Відповідно змін зазнав і п. 8 Прикінцевих та перехідних положень Закону 

«Про громадські об’єднання», який станом на сьогодні викладений у наступній 

редакції: місцеві осередки всеукраїнських (міжнародних) громадських організацій, 

які діяли зі статусом юридичної особи на день ведення цього Закону в дію, за 

рішенням вищого органу управління всеукраїнської (міжнародної) громадської 

організації зберігають за собою статус юридичної особи після введення цього 

Закону в дію. Статути (положення) місцевих осередків всеукраїнських 

(міжнародних) громадських організацій, які діяли зі статусом юридичної особи на 

день введення цього Закону в дію, мають бути приведені у відповідність із цим 

Законом протягом п’яти років з дня введення його в дію. 

Таким чином, проблема надання місцевим осередкам громадських об’єднань 

статусу юридичних осіб станом на сьогодні залишається. 

Актуальною проблемою реалізації прав особи на участь в управлінні 

непідприємницьким товариством є розмежування понять «учасник» та «член» у 

межах громадських об’єднань (громадської організації, політичної партії, релігійної 

чи благодійної організації), оскільки виникає запитання стосовно наявності в 

останнього організаційних прав. Такі особи можуть іменуватися по-різному: 

прихильники, волонтери, віруючі тощо, однак при цьому їх права в організації 

залишаються такими ж. 

Наприклад, категорія «учасник» релігійної організації є дуже важливою, 

оскільки саме з їх числа формуються керівні органи. Місцеві ж релігійні громади є 

організаціями корпоративного типу [263, с. 12]. Управління релігійною організацією 

(церквою в організаційному сенсі) здійснюють безпосередньо священнослужителі 

шляхом відповідних організаційних заходів (синоди, збори тощо), а інші віряни 

загалом не мають управлінських прав у релігійній організації і фактично є 

дестинаторами – особами, для задоволення інтересів яких створюється юридична 

особа [144, с. 100]. 



Якщо повернутися до проблем управління непідприємницькими товариствами 

щодо формування волі та волевиявлення, можна стверджувати, що у громадських 

організаціях члени, на відміну від їх учасників, безпосередньо не формують волю та 

волевиявлення. 

Тому В.В. Кочин пропонує окремо визначати поняття «член громадської 

організації» як одержувача вигод від участі у непідприємницькому товаристві, а 

саме: можливість реалізовувати свої права, пов’язані з участю (релігійні, політичні, 

благочинні, громадські тощо), або ж отримувати певні пільги (матеріальна 

допомога, житло тощо) [144, с. 100]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Висновки до Розділу ІІ 

 

Громадську організацію слід розуміти як непідприємницьке товариство, 

створене для задоволення і захисту законних соціальних, економічних, творчих, 

вікових, спортивних, національно-культурних та інших спільних інтересів осіб, яке 

набуває статусу юридичної особи з моменту державної реєстрації, проведеної у 

встановленому законом порядку. 

Сучасна система об’єднань громадян в Україні має досить розгалужену 

систему та включає: політичні партії, професійні спілки, організації роботодавців, 

молодіжні і дитячі громадські організації, творчі спілки, національні громадські 

організації, громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості, 

благодійні організації, релігійні організації та ін. 

Враховуючи те, що висновок про наділення спеціальною правоздатністю 

потенційно може бути зроблений щодо будь-яких суб’єктів цивільних 

правовідносин, недостатньо обґрунтованим є положення про те, що саме 

непідприємницькі товариства і громадські об’єднання мають набувати таку 

правоздатність, оскільки це суперечитиме ідеям розробників ЦК України і 

принципам, покладеним в його основу. 

Введення спеціальної правоздатності на основі конструкції відповідності 

суб’єктивних цивільних прав та юридичних обов’язків громадських об’єднань меті 

(цілям) таких об’єднань є недостатньо обґрунтованим та зрозумілим, оскільки 

вирішення питання про відповідність чи невідповідність кожного конкретного 

договору тієї чи іншої громадської організації її меті та цілям породжує значну 

кількість проблем через відсутність критеріїв для встановлення такої відповідності. 

Законом не встановлено жодних критеріїв, на основі яких може відбуватися 

визначення ступеню відповідності підприємницької діяльності меті громадського 

об’єднання, що зумовлює розпливчастість конструкції спеціальної правоздатності 

громадських об’єднань та відкриває широкий простір для можливих зловживань як з 

боку недобросовісних контрагентів громадських об’єднань шляхом визнання 



укладених договорів недійсними, так і з боку фіскальних органів держави, 

створюючи додаткові умови для можливості застосування до громадських об’єднань 

санкцій за здійснення підприємницької діяльності з перевищенням меж спеціальної 

правоздатності. 

Ознаки непідприємницьких товариств поділяються на ознаки організаційно-

правової форми (інституційне об’єднання осіб; незалежність від держави; 

самоуправління) та ознаки непідприємницької діяльності (добровільність; 

нерозподіл прибутку серед учасників). Вказаний поділ відображає внутрішню 

побудову такої організації та її зовнішнє вираження як учасника правових відносин. 

Відносини щодо створення непідприємницького товариства можна поділити 

на такі етапи: 1) визначення мети діяльності; 2) формування ознак юридичної особи; 

3) відображення волі на створення юридичної особи в її установчих документах. 

У зв’язку зі здійсненням непідприємницької діяльності законодавством 

можуть бути встановлені додаткові вимоги до установчих документів. Головним 

чином це стосується вимоги щодо мети та завдання непідприємницького товариства. 

У разі створення непідприємницького товариства для здійснення та захисту 

певних визначених особистих немайнових прав та інтересів, їх реалізація може 

здійснюватися лише особами відповідного віку, професії чи творчої належності або 

відповідно до включення до певної сфери господарської діяльності. 

Визнання засновниками громадської спілки будь-яких юридичних осіб 

приватного права є занадто широким. Оскільки цивільний кодекс України розрізняє 

дві основні організаційно-правові форми юридичних осіб приватного права – 

товариство (як об’єднання осіб) та установу (як об’єднання майна), засновниками 

громадської спілки можуть бути лише об’єднання осіб – товариства. 

Після формування та відображення волі засновників в установчих документах 

громадського об’єднання відбувається заключний етап його створення - державна 

реєстрація, яка визначає публічність виникнення громадського об’єднання як 

юридичної особи. 

Всеукраїнський статус громадських об’єднань на сьогодні перетворився у 

формальний. Відповідно до ч. 1 ст. 19 Закону України «Про громадські об’єднання» 



громадське об’єднання може мати всеукраїнський статус за наявності у нього 

відокремлених підрозділів у більшості адміністративно-територіальних одиниць, 

зазначених у ч. 2 ст. 133 Конституції України, і якщо громадське об’єднання 

підтвердило такий статус у встановленому законом порядку. Однак підтвердження 

громадським об’єднанням свого всеукраїнського статусу не супроводжується для 

організації жодними правовими наслідками. 

Припинення діяльності громадського об’єднання здійснюється: 1) за рішенням 

громадського об’єднання  шляхом саморозпуску або реорганізації; 2) за рішенням 

суду про заборону (примусовий розпуск) громадського об’єднання. 

Органами управління громадських об’єднань можуть бути з’їзди, конференції, 

загальні збори, збори уповноважених, наглядові або спостережні ради, ревізійні 

комісії, правління, комітети тощо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ ІІІ. УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ У ЦИВІЛЬНОМУ 

ОБОРОТІ 

 

3.1. Реалізація права власності та інших речових прав громадськими 

об’єднаннями  

 

Власність відіграє надзвичайно важливу роль у житті будь-якої особи. Вона 

торкається інтересів кожної окремої особи, групи осіб, суспільства та держави, а 



тому була і залишається наріжним каменем, на стиках якого зіштовхуються інтереси 

різних осіб. 

На думку Є.А. Суханова, відокремлене майно юридичних осіб є головним і 

невід’ємним атрибутом їх існування, і його основне завдання полягає в тому, що 

воно повинне бути матеріальною базою, гарантією досягнення цілей і завдань, 

заради яких власне і створюється юридична особа. Відсутність у юридичної особи 

майна або позбавляє змісту її існування як самостійного суб’єкта майнових 

відносин, або перетворює її на «пустушку», на завідомо шахрайську організацію, 

яка призначена для обману контрагентів [94, с. 518]. 

У зв’язку з усім викладеним вище у цій роботі виникає безумовна потреба у 

визначенні та дослідженні змісту та способів реалізації, а також способів захисту 

права власності громадських об’єднань. 

Відповідно до ст. 24 Закону України «Про громадські об’єднання» громадське 

об'єднання зі статусом юридичної особи для виконання своєї статутної мети (цілей) 

має право володіти, користуватися і розпоряджатися коштами та іншим майном, яке 

відповідно до закону передане такому громадському об'єднанню його членами 

(учасниками) або державою, набуте як членські внески, пожертвуване громадянами, 

підприємствами, установами та організаціями, набуте в результаті підприємницької 

діяльності такого об'єднання, підприємницької діяльності створених ним 

юридичних осіб (товариств, підприємств), а також майном, придбаним за рахунок 

власних коштів, тимчасово наданим у користування (крім розпорядження) чи на 

інших підставах, не заборонених законом [13]. 

Одним із основних джерел формування майна громадських об’єднань є 

членські внески, які визначаються Законом України «Про кооперацію» як грошові 

неповоротні внески, які періодично сплачуються членами кооперативного 

об’єднання для забезпечення поточної діяльності кооперативного об’єднання [19]. 

У зв’язку з важливим значенням, яке мають членські внески для формування 

майна об’єднання, статут громадського об’єднання має містити також відомості про 

порядок встановлення розміру та умови сплати членських внесків. Для цього 

частину 1 статті 24 Закону України «Про громадські об’єднання» після слів «набуте 



як членські внески» необхідно доповнити наступними словами: «у разі, коли їх 

сплата передбачена статутом громадського об’єднання». 

Право власності громадського об'єднання зі статусом юридичної особи 

реалізовує його вищий орган управління в порядку, передбаченому законом та 

статутом громадського об'єднання. Окремі функції щодо управління майном за 

рішенням вищого органу управління громадського об'єднання можуть бути 

покладені на створені ним відповідно до статуту керівні органи, юридичні особи 

(товариства, підприємства), відокремлені підрозділи таких об'єднань або передані 

громадським спілкам, утвореним цими громадськими об'єднаннями [13]. 

Праву власності громадських об’єднань як юридичних осіб властиві загальні 

ознаки, що є характерними для права власності всіх юридичних осіб. По-перше, 

юридична особа є єдиним власником належного їй майна, і на противагу 

підприємницьким юридичним особам, для яких головною метою є отримання 

прибутку, а засновники та учасники в обмін на передане ними майно набувають 

майнові права, в  громадських об’єднаннях засновники і члени не набувають жодних 

прав щодо переданого ними майна. По-друге, юридичні особи, як будь-які інші 

власники, мають право здійснювати щодо свого майна будь-які дії, які не суперечать 

закону і не порушують права та інтереси інших осіб. По-третє, юридична особа 

набуває у власність майно, передане їй як вклади (внески) її засновниками та 

учасниками, а також майно, набуте в результаті здійснення нею безпосередньої 

діяльності. По-четверте, юридична особа набуває цивільні права та приймає на себе 

відповідні обов’язки через свої органи, що діють відповідно до закону та установчих 

документів, у яких, зокрема, визначаються джерела формування майна юридичної 

особи і порядок розпорядження ним [178, с. 31]. 

Разом з тим, право власності громадських об’єднань наділене також певними 

особливими ознаками, а саме: 

- специфічний порядок і підстави набуття права власності об’єднань громадян;  

- важлива роль членських внесків як джерела формування майна  громадських 

об’єднань [247, с. 131];  



- власність  громадських об’єднань характеризується так званою 

«обмежувальною» ознакою, яка означає, що належне цим суб’єктам майно має 

цільове призначення, яке перебуває у безпосередньому зв’язку з виконанням 

передбачених статутом завдань [178, с. 37]. 

Однією з основних ознак права власності всіх  громадських об’єднань є 

вимога цільового використання майна. На підставі цієї ознаки можна провести 

розмежування між власністю різних видів громадських об’єднань, оскільки кожен із 

таких різновидів створюється для досягнення певних цілей та задоволення інтересів. 

Так, релігійні організації створюються та функціонують для задоволення релігійних 

потреб громадян сповідувати і поширювати віру; метою діяльності професійних 

спілок є здійснення представництва та захисту трудових, соціально-економічних 

прав та інтересів їхніх членів; благодійні організації створюються з метою надання 

допомоги для сприяння законним інтересам бенефіціарів у сферах благодійної 

діяльності, а також для розвитку і підтримки цих сфер у суспільних інтересах. 

Під майном благодійної організації розуміють «сукупність речей, прав вимоги 

і обов’язків (боргів), якими володіє благодійна організація» [286, с. 122]. Закон 

України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» [11] містить перелік 

об’єктів, що можуть перебувати у власності цих організацій: кошти, цінні папери, 

земельні ділянки, інше нерухоме та рухоме майно, а також нематеріальні активи, 

якщо інше не встановлено законом або установчими документами (ст. 16). 

Таким чином, майно благодійної організації може складатися з будь-яких 

речей, не вилучених з цивільного обороту, і відзначається особливою 

характеристикою - своїм невиробничим характером. Благодійна організація має 

право здійснювати щодо майна, яке перебуває у її власності,будь-які правочини, що 

не суперечать актам законодавства і цілям благодійної діяльності. Передане 

громадянами та юридичними особами майно на користь благодійної організації 

автоматично стає майном цієї організації. 

Реалізація благодійною організацією права власності пов’язана з певними 

обмеженнями, які визначаються тим, що така організація може укладати щодо 

належного їй майна і коштів лише такі договори, які не суперечать цілям 



благодійної діяльності. Усі надходження, отримані у результаті укладення таких 

договорів, повинні спрямовуватися на благодійні цілі та утримання благодійної 

організації в межах затверджених нормативів і не можуть розподілятися між 

засновниками, оскільки останні не мають щодо благодійної організації жодних 

майнових прав. Враховуючи викладене, можна дійти висновку про те, що оскільки 

майно благодійних організацій та усі грошові кошти, які надходять до них, 

включаючи прибуток від підприємницької діяльності, можуть використовуватися 

лише у вузько обмежених цілях, майно благодійних організацій є цільовим. Окрім 

того, окремі дослідники вважають, що здійснення благодійними організаціями права 

власності є вираженням фідуціарного обов’язку благодійної організації бути 

титульним власником довіреного їй благодійниками майна виключно в благодійних 

цілях [169, с. 124]. 

Вимога щодо цільового використання майна благодійних організацій впливає 

також і на способи та джерела формування їхнього майна. Так, відповідно до 

роз’яснення Вищого господарського (на момент надання роз’яснення - Вищого 

арбітражного) суду України, «джерелом формування майна і коштів благодійної 

організації не можуть бути кошти, отримані від здійснення діяльності, що 

передбачає одержання прибутку» (абз. 21) [49]. При цьому основними джерелами 

формування майна і коштів благодійної організації є: 

1) внески засновника (засновників) благодійної організації та інших 

благодійників, який може складатися з майна (рухомого і нерухомого), грошових 

коштів, цінних паперів, а також з права користування будинками, спорудами, 

устаткуванням, інших майнових прав; 

2) благодійні гранти, надані фізичними і юридичними особами у грошовій і 

натуральній формах. Відповідно до Закону України «Про благодійну діяльність та 

благодійні організації» благодійним грантом визнається цільова допомога у формі 

валютних цінностей, яка має бути використана бенефіціаром протягом строку, 

визначеного благодійником. Суми валютних цінностей благодійного гранту, цільове 

використання яких не відбулося протягом строку, визначеного благодійником, 

підлягають поверненню благодійнику як поворотна фінансова допомога [11]; 



3) благодійні пожертви. Відповідно до положень Закону України «Про 

благодійну діяльність та благодійні організації» пожертвою визначається безоплатна 

передача благодійником коштів, іншого майна, майнових прав у власність 

бенефіціарів для досягнення певних, наперед обумовлених цілей благодійної 

діяльності, відповідно до цього Закону. Благодійна пожертва, бенефіціаром якої є 

благодійна організація або інша юридична особа, може надаватися з однією чи 

кількома відкладальними або скасувальними обставинами, які не повинні 

суперечити законам України або порушувати права третіх осіб [11]. 

Благодійна пожертва може надаватися бенефеціарам, визначеним на 

конкурсних засадах благодійником або уповноваженими ним особами. Умовами 

конкурсу можуть визначатися дії, які бенефіціар має виконати на користь третіх 

осіб, крім тих, які пов’язані з благодійником. Зміна цілей та порядку використання 

благодійної пожертви можлива за згодою благодійника або його правонаступників, 

а також на підставі рішення суду чи в інших випадках, визначених законом або 

правочином благодійника. 

Враховуючи те, що благодійна пожертва має строго цільове призначення, 

благодійник або уповноважені ним особи мають право здійснювати контроль за 

цільовим використанням благодійної пожертви, у тому числі на користь третіх осіб 

[11]. 

На сьогодні благодійні пожертвування становлять одне із основних джерел 

формування майна благодійних організацій в Україні. Різновидами пожертвувань, 

які полягають у наданні майнових прав, є: 

- надання благодійній організації права безоплатного користування 

необхідним для здійснення її статутної діяльності нерухомим майном: 

приміщенням, земельною ділянкою. Відповідно до ст. 8 Закону України «Про 

благодійну діяльність та благодійні організації» благодійники мають право 

встановлювати сервітути земельних ділянок або іншого нерухомого майна на 

користь благодійних організацій або інших бенефіціарів за умови їх використання 

для цілей благодійної діяльності; 



- оплата благодійником витрат благодійної організації, які виникли у процесі 

здійснення нею передбаченої статутними документами діяльності (витрати на 

оренду приміщення, оплата за отримані різного роду послуги тощо). У таких 

випадках пожертвування фактично являє собою заміну боржника у зобов’язанні, яке 

випливає з договору оренди, тобто відбувається переведення боргу. Виконання робіт 

та надання послуг благодійним організаціям на безоплатній чи пільговій основі 

також можна вважати різновидом пожертви [169, с. 129]. 

Відповідно до положень  ст. ст. 720, 729 ЦК України закріплено пожертва 

визначається як дарування нерухомих та рухомих речей, зокрема, грошей та цінних 

паперів, фізичним, юридичним особам, державі Україна, Автономній Республіці 

Крим, територіальній громаді, для досягнення ними певної, наперед обумовленої 

мети. Договір про пожертву є укладеним з моменту прийняття пожертви. До 

договору про пожертву застосовуються положення про договір дарування, якщо 

інше не встановлено законом [7]. 

Таким чином, договір про пожертву є двостороннім, безоплатним та реальним; 

4) надходження від публічного збору благодійних пожертв, яким визнається 

добровільний збір цільової допомоги у формі коштів або майна серед невизначеного 

кола осіб, зокрема, з використанням засобів електронного зв’язку або 

телекомунікації, для досягнення цілей, визначених Законом [11]. 

Положення про публічний збір благодійних пожертв застосовуються до 

публічного продажу майна від імені або на користь благодійних організацій 

(публічних торгів, конкурсів, аукціонів тощо) [11]. 

Досить актуальним на сьогодні є питання щодо змісту та особливостей права 

власності політичних партій в Україні. За визначенням дослідника Л.М. Мандрики, 

право власності політичних партій України в суб’єктивному розумінні – це 

найбільш повне речове право, яке дає його суб’єкту – політичній партії можливість 

за своєю волею і незалежно від волі інших осіб вільно здійснювати відносно 

приналежного майна будь-які дії (включаючи володіння, користування та 

розпорядження), поєднану з можливістю їх обмеження чи припинення лише у 



випадках і в порядку, встановленому законом, та необхідністю несення тягаря права 

власності [178, с. 24-25]. 

Відповідно до змісту ст. 2 Закону України «Про політичні партії в Україні» 

[28] метою діяльності партій є сприяння формуванню і вираженню політичної волі 

громадян, участь у виборах та інших політичних заходах. Таким чином, можна 

прийти до висновку про те, що майно, яке знаходиться у власності політичної партії, 

повинне використовуватися виключно для задоволення та досягнення політичних 

інтересів учасників політичної партії, а також для забезпечення її участі у виборах 

та інших політичних заходах. 

Використання майна політичної партії на цілі, не передбачені законом та 

статутом (наприклад, з метою інвестування, отримання прибутку), не допускається.  

Таким чином, власність політичних партій також має певний обмежувальний 

характер, що, враховуючи роль і значимість партій у політичному житті суспільства 

і держави, повинно виступати додатковою гарантією законності їх діяльності [178, с. 

39]. 

Практично для всіх  громадських об’єднань джерелом формування майна 

можуть бути доходи (надходження), отримані у результаті діяльності створених 

такими громадськими об’єднаннями юридичних осіб. Тому закономірно, що одним 

із прав, які надаються, зокрема, громадським об’єднанням для досягнення їхньої 

мети та сприяння її досягненню, є право відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 21 Закону 

України «Про громадські об’єднання» створювати в порядку, передбаченому 

законом, юридичні особи (товариства, підприємства). Така можливість 

конкретизується в ряді інших законів, які визначають засади діяльності окремих 

видів громадських об’єднань (наприклад, ст. 19 Закону України «Про свободу 

совісті та релігійні організації», ст. 34 Закону України «Про професійні спілки, їх 

права та гарантії діяльності»). 

Окрім цього, відповідно до положень Закону України «Про громадські 

об’єднання» громадські об’єднання наділені правом здійснювати підприємницьку 

діяльність безпосередньо або через створені ними товариства та підприємства, якщо 



така діяльність відповідає меті (цілям) громадського об’єднання та сприяє її 

досягненню [13]. 

Стосовно політичних партій у вітчизняному законодавстві є певні особливості. 

Відповідно до ч. 2 ст. 14 Закону України «Про політичні партії в Україні» політичні 

партії є неприбутковими організаціями. Статтею 12 Закону закріплено право 

політичних партій засновувати лише засоби масової інформації. Господарська 

діяльність цих суб’єктів також зводиться до чітко визначеного переліку видів 

діяльності. 

Відповідно до ч. 2 ст. 14 Закону України «Про політичні партії в Україні» 

політичні партії для здійснення своїх статутних завдань мають право на власне 

рухоме і нерухоме майно, кошти, обладнання, транспорт, інші засоби, набуття яких 

не забороняється законами України. Політичні партії можуть орендувати необхідне 

рухоме та нерухоме майно [28]. Водночас, Законом України «Про політичні партії в 

Україні» не передбачено підстав набуття політичними партіями права власності. 

Із попереднього аналізу норм Закону України «Про політичні партії в Україні» 

можна зробити висновок, що політичні партії не можуть набувати майно в 

результаті підприємницької діяльності ні безпосередньо, ні шляхом створення ними 

окремих юридичних осіб. Відповідно ж до п. 1 ч. 1 ст. 15 Закону України «Про 

політичні партії в Україні», не допускається фінансування політичних партій 

органами державної влади та органами місцевого самоврядування, крім випадків, 

зазначених законом. 

Намагаючись удосконалити правове регулювання підстав набуття 

політичними партіями майна та грошових коштів, Л.М. Мандрика пропонує ввести 

у законодавство поняття так званого договору «підтримки» [128, с. 53-58], який 

повинен розглядати в якості спеціального субінституту договору дарування. На 

думку дослідника, такий договір має змішаний характер і включає до свого змісту 

чотири групи умов: 1) пожертва політичній партії речей і майна; 2) безвідплатне 

надання політичній партії послуг; 3) безвідплатне виконання на користь політичної 

партії робіт; 4) безвідплатне передання партії речей та майна в строкове 

користування. Договір підтримки має консенсуальний характер, що, перш за все, дає 



можливість політичній партії прогнозувати розміри надходжень від спонсорів та у 

разі відмови спонсора від виконання своїх зобов’язань за таким договором 

підтримки вимагати від особи примусового виконання її обов’язку щодо передачі 

політичній партії відповідного майна чи грошових коштів. Також указаний договір є 

безвідплатним та одностороннім, оскільки спонсор бере на себе зобов’язання 

здійснити певну узгоджену дію чи утриматися від неї, а політична партія 

наділяється правом вимоги без виконання зустрічного зобов’язання. На думку 

дослідника, такий односторонній характер договору підтримки усуває ризик 

втручання спонсорів політичної партії не лише у її фінансово-матеріальну, але і у 

статутну діяльність, пов’язану безпосередньо з участю у політичному житті. Саме з 

цією метою договір підтримки виключає будь-яку можливість спонсора 

контролювати використання предмету договору. 

Вважаємо однак, що введення конструкції описаного договору «підтримки» у 

правовий обіг недоцільне, оскільки укладання таких договорів надасть політичним 

партіям невиправдану і практично неконтрольовану свободу дій щодо 

розпорядження набутим ними майном та коштами на власний розсуд без 

необхідності дотримання будь-яких політичних та програмних зобов’язань перед 

виборцями. 

На думку ряду науковців, однією із підстав виникнення права власності на 

майно політичних партій повинен стати договір банківського кредиту, передбачений 

§2 гл. 71 ЦК України, який дозволить партіям отримувати кошти у випадку їх 

недостатності для реалізації певних статутних завдань. На думку Л.М. Мандрики, 

особливо доцільною ця підстава виявилася б для партій, що розвиваються. Позичені 

кошти такі партії витрачали би на передвиборчу агітацію для отримання 

парламентського представництва, і повертали би кредит з коштів, отриманих від 

держави [178, с. 79] – за наявності у суспільстві механізму державного фінансування 

політичних партій. Як стверджує дослідник, у доцільності зазначеної підстави 

переконалися законодавці Польщі, прийнявши новий закон про парламентські 

вибори і дозволивши партіям залучати кредити для досягнення статутних цілей. 

Проте умови кредитування політичних партій повинні відповідати всім загальним 



вимогам до договору кредиту (відплатність, строковість, поверненість) і бути 

приблизно на одному рівні зі ставками відсотка за користування кредитом для 

інших суб’єктів. Порушення цієї вимоги може призвести до прихованої форми 

фінансування діяльності політичних партій зацікавленими суб’єктами, наприклад, 

шляхом штучного заниження фінансовою установою ставки відсотка за 

користування кредитом чи взагалі звільнення від його сплати, з метою здійснення 

безпосереднього впливу на діяльність політичної партії. 

Враховуючи домінування в українській юриспруденції теорії тріади права 

власності, Л.М. Мандрика визначає зміст права власності політичних партій через 

правомочності володіння, користування та розпорядження майном. 

Право володіння, як правомочність, означає можливість політичної партії 

мати майно, утримувати його в себе, тобто відчувати над ним своє панування. Ця 

правомочність має три аспекти, які відображають її сутність. Перший аспект – 

матеріальний – полягає у фізичному (фактичному) утриманні речі. Політичні партії 

реалізують цей аспект шляхом вчинення дій щодо утримання, управління та 

забезпечення збереженості майна. Наступний аспект – інтелектуально-вольовий – 

полягає у відношенні партії-власника до речі як до своєї. Якщо перший аспект 

володіння може бути відсутнім (наприклад, майно передано в оренду), то наявність 

другого обов’язкова. Третій аспект – власницький – полягає в праві партії як 

власника протистояти незаконному посяганню з боку третіх осіб на належне їй 

майно. 

Реалізація політичними партіями правомочності володіння характеризується 

наявністю певних обмежень: а) допускається володіння політичними партіями лише 

тими об’єктами права власності, які зумовлюються характером та специфікою їх 

діяльності та необхідні для досягнення статутних цілей; б) володіння майном 

повинне визначатися і обмежуватися його цільовим призначенням; в) володіння має 

бути законним, не порушувати і не заважати здійсненню права власності будь-якими 

іншими власниками [178, с. 149-151]. 

Правомочність користування ґрунтується на правомочності володіння, 

нерозривно з нею пов’язана і полягає у можливості використання корисних 



властивостей відповідної речі. Повноваження політичних партій щодо користування 

об’єктами права власності включають: 1) можливість використання корисних 

властивостей речей для досягнення їх статутних цілей; 2) можливість використання 

корисних властивостей речей та майна для здійснення господарської діяльності. При 

цьому, як і володіння, користування партіями майном підлягає обмеженням. 

Політичні партії не мають можливості користуватися об’єктами права власності для: 

а) зайняття підприємницькою діяльністю; б) задоволення особистих потреб та 

інтересів членів партії, спонсорів, інших осіб; в) здійснення дій, які не відповідають 

цільовому призначенню речі; г) здійснення будь-яких інших дій, якщо ними 

порушуються права та інтереси інших власників. 

Правомочність розпорядження визначає можливість політичної партії 

визначати юридичну долю належного їй на праві власності майна. Розпорядження 

об'єктами права власності політичними партіями може здійснюватися шляхом: 1) 

укладення цивільно-правових договорів, спрямованих на набуття, відчуження чи 

передачу (отримання) майна у тимчасове користування, придбання результатів робіт 

та послуг, вчинення яких прямо переслідує мету досягнення статутних цілей 

(наприклад, придбання ефірного часу для проведення рекламної кампанії); 2) 

вчинення тих же дій, які спрямовані на здійснення господарської діяльності для 

забезпечення досягнення основних статутних цілей (придбання оргтехніки, 

орендування приміщень для розміщення офісу, виплата заробітної плати 

працівникам). При цьому розпорядження об’єктами права власності, які отримані 

політичною партією для їх цільового використання, повинне відбуватися шляхом їх 

використання виключно на передбачені статутом партії цілі; 3) здійснення інших 

дій, щодо яких відсутні заборони (наприклад, благодійницька дільність) [178, с. 149-

151]. 

Таким чином, політичні партії як суб’єкти права власності громадських 

об’єднань володіють належним їм майном з необхідністю дотримання законодавчо 

встановлених вимог, які чітко визначають підстави набуття права власності, 

звужують можливості зайняття підприємницькою і господарською діяльністю 

виключно з метою досягнення статутних цілей та завдань до конкретних видів і 



випадків здійснення такої діяльності, та зумовлюють володіння, користування і 

розпорядження належним політичним партіям майном необхідністю його 

використання виключно для сприяння формуванню і вираженню політичної волі 

громадян і участі політичної партії у виборах та інших політичних заходах [178, с. 

41]. 

Майнова відокремленість релігійної організації полягає в тому, що вона є 

власником майна, яке їй належить. Серед можливих об’єктів права власності 

релігійних організацій виділяють речі священні та речі церковні. 

До священних речей належать усі предмети, спеціально призначені для 

проведення богослужіння, тоді як церковні речі охоплюють усе майно, яке служить 

церковним цілям. Згідно з церковними канонами, священні предмети не можуть 

використовуватися як звичайні. 

До звичайного церковного майна можуть належати усі рухомі та нерухомі 

речі, грошові кошти, призначені для утримання церков, духовенства і для 

задоволення загальноцерковних потреб, наприклад, для утримання недільних 

духовних шкіл. Для нормального існування та виконання статутних цілей і завдань 

релігійним організаціям необхідна певна матеріальна база: будівлі, приміщення, 

гроші та інше майно. Усе майно, яке у своїй діяльності використовують релігійні 

організації, можна поділити на дві частини залежно від того, хто є власником: 

майно, власниками якого є самі релігійні організації, і майно, яке знаходиться у 

власності держави, юридичних осіб і громадян. Останнє передається в користування 

релігійним організаціям на підставі договору [153, с. 90-91]. 

Серед джерел формування майна релігійних організацій можна виділити 

наступні: 

- добровільні пожертвування громадян, організацій; 

- кошти, отримані в результаті проведення релігійних обрядів, реалізації 

предметів релігійного призначення, релігійної літератури; 

- кошти, отримані в результаті здійснення діяльності різноманітними 

підприємствами, заснованими релігійними організаціями, а також доходи від 

видавничої діяльності; 



- страхові відшкодування; 

- кошти та майно, набуті в результаті укладення різноманітних цивільно-

правових договорів. 

Згідно з рекомендаціями Парламентської асамблеї Ради Європи з питань 

захисту власності релігійних громад №1556 (2002 р.) державі Україна 

рекомендовано гарантувати релігійним інститутам, власність яких була 

націоналізована в минулому, повернення цієї власності у встановлений строк чи, 

якщо це неможливо, надання справедливої компенсації; держава повинна стежити за 

тим, щоб націоналізована церковна власність не приватизувалася (пункт 8). 

На виконання вказаних вище рекомендацій у ч. 2 ст. 17 Закону України «Про 

свободу совісті та релігійні організації» [40] закріплено, що культові будівлі і майно, 

які становлять державну власність, передаються організаціями, на балансі яких вони 

знаходяться, у безоплатне користування або повертаються у власність релігійних 

організацій безоплатно за рішеннями обласних, Київської та Севастопольської 

міських державних адміністрацій, а в Республіці Крим - Уряду Республіки Крим. 

У випадку повернення у власність релігійних організацій безоплатно за 

рішеннями обласних, Київської та Севастопольської міських державних 

адміністрацій, а в Республіці Крим - Уряду Республіки Крим культових будівель і 

майна, які становлять державну власність, враховується наступне. 

Відповідно до п. 6 Постанови Верховної Ради Української РСР від 23.04.91 № 

988-XII «Про порядок введення в дію Закону України «Про свободу совісті та 

релігійні організації» Кабінету Міністрів України, Уряду Республіки Крим, 

обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям 

доручено забезпечити відповідно до Закону України «Про свободу совісті та 

релігійні організації» повернення у власність чи передачу у безоплатне 

користування релігійним громадам культових будівель і майна з урахуванням: 

- прав релігійних громад, яким належали ці будівлі і майно на момент їх 

переходу у власність держави; 

- прав релігійних громад, які користуються цими будівлями і майном у 

встановленому законом порядку; 



- вкладення коштів релігійними громадами у спорудження, переобладнання 

культової будівлі і тривалості користування нею; 

- наявності у даному населеному пункті (місцевості) інших культових будівель 

та їх використання релігійними громадами відповідних віровизнань; 

- інших суттєвих обставин у їх сукупності [44]. 

З урахуванням вказаних вище вимог законодавства, майно повертається 

релігійній організації на підставі рішення відповідного місцевого органу виконавчої 

влади. 

Таким чином, законодавством України врегульовано механізм як щодо 

повернення у власність релігійних організацій культових будівель і майна, так і 

щодо їх передачі відповідним релігійним організаціям у безоплатне користування. 

Однак, на практиці можуть виникати певні проблеми у разі, якщо культові 

будівлі та майно були передані на законних підставах до сфери управління органів 

державної влади чи до комунальної власності до того моменту, як будь-яка релігійна 

організація висувала свої законні вимоги щодо такого майна. У такій ситуації 

відповідні органи державної влади чи органи місцевого самоврядування на підставі 

ст. 330 ЦК України є добросовісними набувачами. За цих обставин державний 

орган, у сфері управління якого знаходиться відповідно майно, може здійснити 

передачу цього майна у безоплатне користування релігійної організації. Повернення 

у власність релігійних організацій культових будівель і майна у цьому разі можливе 

лише після вирішення питання щодо передачі відповідних об’єктів до сфери 

управління місцевих органів виконавчої влади. 

Доволі цікава правова конструкція відносин власності складається в 

об’єднаннях співвласників багатоквартирного житлового будинку, які, з одного 

боку, є власниками певного майна (ч. 9 ст. 4 Закону України «Про об’єднання 

співвласників багатоквартирного будинку»), а з іншого – не є власниками майна 

багатоквартирного будинку, оскільки квартири в ньому належать на праві власності 

тим особам, які в них проживають, допоміжні приміщення перебувають у спільній 

сумісній власності власників квартир (статті 4, 5 Закону України «Про особливості 

здійснення права власності у багатоквартирному будинку» [10]), сам же будинок 



взагалі не є об’єктом права власності, а може перебувати в управлінні об’єднання 

співвласників [222, с. 101]. 

Досить проблемним на сьогодні залишається питання реалізації права 

власності професійних спілок та їх об’єднань. 

Так, відповідно до ст. 34 Закону України «Про професійні спілки, їх права та 

гарантії діяльності» [31] профспілки, їх об’єднання можуть мати у власності кошти 

та інше майно, необхідне для здійснення їх статутної діяльності. 

Право власності профспілок, їх об’єднань виникає на підставі: 

- передачі їм коштів та іншого майна засновниками, членами профспілки, 

державними органами або органами місцевого самоврядування; 

- самостійного придбання майна за рахунок членських внесків, інших власних 

коштів, пожертвувань громадян, підприємств, установ та організацій або на інших 

підставах, не заборонених законом. 

Профспілки, їх об’єднання мають право власності також на майно та кошти, 

набуті в ході здійснення господарської діяльності створеними ними підприємствами 

та організаціями. 

Від імені членів профспілки розпорядження коштами та іншим майном 

профспілок, їх об’єднань, що належить їм на праві власності, здійснюють виборні 

органи профспілки або об’єднання, створені відповідно до їх статуту чи положення 

(загальні збори, конференції, з’їзди тощо). 

Окрім того, відповідно до ст. 35 Закону України «Про професійні спілки, їх 

права та гарантії діяльності», з метою реалізації статутних завдань профспілки, їх 

об’єднання, які є юридичними особами, можуть здійснювати необхідну 

господарську та фінансову діяльність шляхом надання безоплатних послуг, робіт, 

створення в установленому законодавством порядку підприємств, установ або 

організацій зі статусом юридичної особи, формувати відповідні фонди, кредитні 

спілки [31]. 

Однак на сьогодні питання про об’єкти права власності профспілок та 

можливість їх самостійно розпоряджатися належним їм майном є предметом 

гострих дискусій. 



Так, відповідно до постанови Верховної Ради України від 10.04.1992 року № 

2268-ХІІ «Про майнові комплекси та фінансові ресурси громадських організацій 

колишнього Союзу РСР, розташовані на території України», на час до визначення 

правонаступників загальносоюзних громадських організацій колишнього Союзу 

РСР було вирішено тимчасово передати Фонду державного майна України майно та 

фінансові ресурси розташованих на території України підприємств, установ та 

об’єктів, що перебували у віданні центральних органів цих організацій. 

З позиції професійних спілок та їх об’єднань, положення вказаної постанови 

не можуть поширюватися на майно українських профспілок, оскільки 

правонаступником загальносоюзної організації колишнього СРСР – ВЦРПС на 

території України вже у 1990 році було визначено Федерацію незалежних 

профспілок України, а з 1992-го року – Федерацію профспілок України. 

Федерація професійних спілок України була створена ще до розпаду СРСР у 

жовтні 1990 року за рішенням ХV з’їзду профспілок України. 06.10.1990 року була 

прийнята Декларація про створення ФНПУ. Починаючи з жовтня 1990 року 

Федерація професійних спілок України почала діяти окремо від загальносоюзного 

профспілкового руху, а отже, зазначена постанова Верховної Ради України не може 

поширюватися на майно Федерації профспілок України. З огляду на вказане, можна 

прийти до висновку про те, що Федерація професійних спілок України не входила 

до складу організацій союзного підпорядкування, і її майно ніколи не було і не 

могло бути державною власністю, оскільки професійні спілки як громадські 

об’єднання не підпорядковувалися державі, а лише взаємодіяли з нею в окремих 

питаннях [53]. 

Аналогічний висновок можна зробити і щодо постанови Верховної Ради 

України «Про майно загальносоюзних громадських організацій колишнього Союзу 

РСР» від 04.02.1994 року № 3943-ХІІ, відповідно до ст. 1 якої тимчасово, до 

законодавчого визначення суб’єктів права власності майна загальносоюзних 

громадських організацій колишнього Союзу РСР, розташованого на території 

України, зазначене майно є загальнодержавною власністю. 



Перш за все даною постановою було порушено норми Конституції України, 

яка діяла на момент прийняття постанови, та Декларації незалежності України. Так, 

у ст. 49 Конституції України 1978 року, з наступними змінами, проголошувалося, 

що громадським організаціям гарантуються умови для виконання своїх статутних 

завдань, а Декларацією незалежності гарантувався захист на території України усіх 

форм власності.  

Окрім того, як постанова Верховної Ради України від 10.04.1992 року, так і 

постанова Верховної Ради України від 04.02.1994 року передбачали фактичне 

вилучення на користь держави майна не профспілок УРСР, а підприємств та 

установ, що перебували у віданні центральних органів загальносоюзних організацій. 

У профспілках такими роль таких організацій належала ВЦРПС і Центральній раді 

по туризму та екскурсіях. 

 

Після утворення Федерації незалежних профспілок України 18.11.1990 року 

була прийнята постанова Президії Ради Загальної конфедерації професійних союзів 

СРСР № 2-1а «Про затвердження Договору про закріплення прав по володінню, 

користуванню та розпорядженню профспілковим майном». Згідно із цією 

постановою з метою забезпечення статутних завдань Загальної конфедерації 

профспілок СРСР було затверджено договір про закріплення прав по володінню, 

користуванню та розпорядженню профспілковим майном від 18.11.1991 року, 

укладений між Загальною конфедерацією профспілок СРСР та Федерацією 

незалежних профспілок України. 

23.08.1991 року Президія Федерації незалежних профспілок України 

постановою № П-7-7 прийняла рішення про перетворення Української 

республіканської ради по туризму і екскурсіях в акціонерне товариство 

«Укрпрофтур». Чинним на той момент законодавством підписання будь-яких актів 

під час створення юридичних осіб шляхом перетворення не вимагалося. 

Рада Федерації незалежних профспілок України та Фонд соціального 

страхування України 04.10.1991 року уклали установчий договір про створення 

акціонерного товариства «Укрпрофтур» на базі туристично-екскурсійних 



підприємств і організацій Української республіканської ради по туризму та 

екскурсіях і затвердили його статут, який був зареєстрований Київським міським 

виконавчим комітетом 28.10.1991 року. 

22.11.1991 року Президія Федерації незалежних профспілок України прийняла 

постанову № 11-11-1 «Про створення на базі майна, яке перебуває у складі 

Української республіканської ради по управлінню курортами профспілок, 

акціонерного товариства «Укрпрофоздоровниця». 

Під час створення Рада Федерації незалежних профспілок України як 

засновник передала до статутного фонду акціонерного товариства основні фонди і 

оборотні засоби туристично-екскурсійних підприємств, об’єднань та організацій 

профспілок України вартістю 381206 тис. руб., а Фонд соціального страхування – 10 

млн. руб. Належність вказаного майна туристично-екскурсійних закладів 

профспілкам ніким не оспорювалася. Відповідне нерухоме майно було передане до 

статутного капіталу АТ «Укрпрофтур». Тому в розумінні Закону України «Про 

господарські товариства» АТ «Укрпрофтур» стало власником переданого йому 

засновниками майна [53]. 

До того ж, відповідне майно було передане у власність АТ «Укрпрофтур» до 

моменту прийняття постанов Верховної Ради України від 10.04.1992 року та від 

04.02.1994 року. В Україні відповідно до Конституції діє принцип про те, що 

нормативно-правові акти не мають зворотної сили в часі, окрім випадків, коли вони 

пом’якшують або скасовують відповідальність. 

Таким чином, можна прийти до висновку, що оскільки Федерація незалежних 

профспілок України (нині – Федерація професійних спілок України) в листопаді 

1990 року отримала майнові об’єкти на праві власності від Загальної конфедерації 

профспілок Союзу РСР на підставі договору в установленому порядку та відповідно 

до чинного на той час законодавства, то постанови Верховної Ради України від 

10.04.1992 року № 2268-ХІІ та від 04.02.1994 року № 3943-ХІІ про передання майна 

громадських організацій колишнього союзу РСР Фонду державного майна України 

не поширюються на Федерацію незалежних профспілок України, а нині – 

Федерацію профспілок України. У зв’язку з чим у держави немає жодних підстав 



для висування претензій до ФПУ щодо майна, законно набутого нею в 

установленому порядку [227]. 

Однак держава активно заперечує проти такого висновку з посиланням на 

наступні аргументи. 

Відповідно до положень постанови Ради Міністрів Української РСР № 606 від 

23.04.1960 року «Про передання профспілкам санаторіїв і будинків відпочинку 

Міністерства охорони здоров’я УРСР» санаторії, будинки відпочинку та інші 

курортні установи Міністерства охорони здоров’я було  передано лише у відання 

профспілковим організаціям, тобто вказане майно залишалося належним на праві 

власності державі. 

Після проголошення незалежності України відповідно до Закону України 

«Про підприємства, установи та організації союзного підпорядкування, розташовані 

на території України» від 10.09.1991 року майно та фінансові ресурси підприємств, 

установ та організацій союзного підпорядкування, розташованих на території 

України, було залишено у власності держави. 

Після цього уже згадуваною постановою Верховної Ради України від 

04.02.1994 року «Про майно загальносоюзних громадських організацій колишнього 

Союзу РСР» було передбачено, що тимчасово, до законодавчого визначення 

суб’єктів права власності майна загальносоюзних громадських організацій 

колишнього Союзу РСР, розташованих на території України, зазначене майно є 

загальнодержавною власністю. 

Таким чином, з точки зору держави, відповідне майно - санаторії, будинки 

відпочинку та інші курортні установи – було надано профспілковим організаціям 

лише у відання, в той час як це майно було і залишилося у власності держави. 

У більшості випадків позицію держави підтримують і судові органи при 

прийнятті ними рішень у спорах між органами прокуратури, що діють в інтересах та 

від імені держави, та професійними спілками і їх об’єднаннями. 

Так, Верховним Судом України було розглянуто спір по справі № 3-166гс14 за 

позовом заступника прокурора міста Києва в інтересах держави в особі Фонду 

державного майна України до приватного акціонерного товариства «Укрпрофтур», 



товариства з обмеженою відповідальністю «Благодійний союз», третя особа – 

Федерація професійних спілок України, про визнання права власності, визнання 

недійсним договору та витребування майна з чужого незаконного володіння. За 

результатами розгляду вказаної справи 04.11.2014 року Верховним Судом України 

було прийнято постанову [205], в якій суд на основі аналізу обставин справи та 

законодавства дійшов до наступних висновків: 

«Виходячи зі змісту наведених вище нормативних актів, стосовно права 

власності держави України після розпаду Союзу РСР та історії реорганізації ПАТ 

«Укрпрофтур» (Українське акціонерне товариство по туризму та екскурсіях 

«Укрпрофтур» є правонаступником Української республіканської ради по туризму 

та екскурсіях і створено на базі майна засновників Федерації професійних спілок 

України, яка є правонаступником ради Федерації незалежних профспілок України, 

Української республіканської Ради профспілок та Фонду соціального страхування 

України з тимчасової втрати працездатності), право власності на спірне майно 

набула держава Україна. 

Так, передача спірного майна у відання Української республіканської Ради 

профспілок, правонаступником якої після розпаду Союзу РСР стала рада Федерації 

незалежних профспілок України, а у подальшому – Федерація професійних спілок 

України, жодним чином не мала наслідком зміну форми власності переданого 

майна, яке так і залишилося державним.  

Водночас профспілки діяли за загальним статутом профспілок Союзу РСР та 

були загальносоюзною громадською організацією. 

Отже, спірне нежиле приміщення було майном громадської організації 

колишнього Союзу РСР, розташованим на території України. 

За таких обставин, на момент створення Українського акціонерного 

товариства по туризму та екскурсіях «Укрпрофтур» спірне майно перебувало у 

державній власності, а тому могло бути відчужене виключно за згоди власника». 

«Питання щодо суб’єктів права власності зазначеного майна на законодавчому 

рівні не врегульовано, майно колишніх профспілкових організацій на теперішній час 

залишається державною власністю, а тому правові підстави для розпорядження 



Федерацією профспілок України майном загальносоюзних громадських організацій 

колишнього Союзу РСР (продажу, передачі до статутних фондів господарських 

товариств, відчуження у будь-який інший спосіб) відсутні». 

Так само на сторону держави Верховний Суд України став і у ряді інших 

аналогічних за обставинами справ: постанова Верховного Суду України від 

18.11.2014 року по справі № 3-170гс [297]; постанова Верховного Суду України від 

04.02.2015 року по справі № 3-190гс14 [296] та ін. 

Таким чином, станом на сьогодні щодо профспілкового майна склалася досить 

суперечлива та конфліктна ситуація. Як один із можливих шляхів вирішення 

проблеми, що склалася, пропонується створити фонд профспілкового майна 

України, де учасниками управління цим майном будуть виступати усі профспілки 

України. 

На противагу описаній вище ситуації, у ст. 21 Закону України «Про 

професійних творчих працівників та творчі спілки» [33], що визначає джерела 

формування майна творчих спілок, прямо передбачено, що майно колишніх 

загальносоюзних творчих спілок Союзу РСР є джерелом формування майна творчих 

спілок України. Так, відповідно до вказаної вище статті, джерелами формування 

майна і коштів творчих спілок є: 

- внески членів творчих спілок; 

- винагороди за управління майновими правами суб’єктів авторського права і 

(або) суміжних прав відповідно до Закону України «Про авторське право і суміжні 

права»; 

- фінансування з Державного бюджету України; 

- майно колишніх загальносоюзних творчих спілок Союзу РСР, до якого 

належать розташовані на території України будинки, споруди, матеріально-технічні 

засоби, які станом на 24 серпня 1991 року згідно з правоустановчими документами 

перебували у віданні творчих спілок колишнього Союзу РСР або у володінні чи 

користуванні відповідних республіканських або територіальних структур; 

- доходи, отримані внаслідок підприємницької діяльності підприємств творчих 

спілок, що спрямовуються на виконання статутних цілей спілки; 



- спеціальні відрахування до фондів творчих спілок, якщо вони встановлені 

Кабінетом Міністрів України, за використання на території України творів, які стали 

суспільним надбанням; 

- добровільні грошові та матеріальні внески фізичних і юридичних осіб, у 

тому числі іноземних [33]. 

Відповідно до ст. 22 вказаного вище Закону у власності творчих спілок 

можуть перебувати будинки, споруди, обладнання, кошти, цінні папери та інше 

майно, придбане творчими спілками. 

Згідно зі ст. 23 Закону України «Про професійних творчих працівників та 

творчі спілки» [33] з метою здійснення статутних завдань і цілей творчі спілки у 

встановленому порядку можуть створювати підприємства, установи та організації з 

правами юридичної особи для ведення господарської та іншої діяльності, правовий 

статус яких визначається законодавством України, статутом спілок, а також їхніми 

власними статутами (положеннями). 

 

3.2. Участь громадських об’єднань у договірних відносинах 

 

Як суб’єкт речових правовідносин, громадські об’єднання наділені усіма 

необхідними можливостями для того, щоб брати участь у цивільному обороті: 

відчужувати та придбавати майно, майнові права, а також здійснювати інші 

юридично значимі дії щодо об’єктів цивільних прав та обов’язків, які не заборонені 

або не обмежені у цивільному обороті. 

Громадські об’єднання можуть виступати учасником різноманітних цивільно-

правових договорів, серед яких наступні: 

- договори з оплатного та безоплатного відчуження майна громадських 

об’єднань та придбання об’єктів права власності інших осіб: купівлі-продажу, 

поставки; міни; дарування: пожертви тощо; 

- договори з оплатного строкового користування землею та іншим майном – 

оренди тощо; 

- договори підряду загалом та будівельного підряду зокрема; 



- транспортні договори з перевезення пасажирів та вантажу; 

- договори з виконання робіт та надання послуг: договори з надання 

комунальних, реєстраційних послуг тощо; 

- розрахункові договори: договори банківського рахунку, банківського вкладу 

тощо; 

- засновницькі договори; 

- договори управління майном та ін. 

Головним критерієм оцінки наявності чи відсутності здатності громадського 

об’єднання до укладення того чи іншого цивільно-правового договору є цільова 

спрямованість останнього, яка повинна відповідати сутності, меті створення та 

існування громадського об’єднання, що закріплена у Конституції, законах України 

та статуті громадського об’єднання. Таким чином, можливість укладення 

громадським об’єднанням правочину залежить не стільки від його виду, скільки від 

його цільової спрямованості. 

На підставі зазначеного, приходимо до висновку про здатність об’єднання 

громадян, утвореного як юридична особа і звідси – як повноправного учасника 

цивільних правовідносин укладати переважну більшість цивільно-правових 

договорів, за винятком тих, що не відповідають чи суперечать меті існування 

об’єднання громадян. До таких прикладів можуть бути віднесені, зокрема, договір 

довічного утримання, шлюбний чи спадковий договір тощо. 

Основна частина договорів укладається громадськими об’єднаннями для 

забезпечення їх господарських потреб. 

Так, на забезпечення господарських потреб благодійної організації можна 

відносити ті витрати, що виникають у зв’язку з її діяльністю, а саме: - оплата праці 

найманих працівників; - орендні платежі; - витрати на придбання необхідного для 

статутної діяльності організації майна і устаткування; - оплата послуг телефонного 

зв’язку; - витрати з обслуговування наявного в організації автомобільного 

транспорту тощо. 



Однак слід враховувати, що законодавство України обмежує розмір 

адміністративних витрат благодійної організації – не більше двадцяти відсотків від 

доходу організації у поточному році. 

Відповідно до ст. 16 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні 

організації» [11] благодійні організації мають право здійснювати господарську 

діяльність без мети одержання прибутку, що сприяє досягненню їх статутних цілей. 

Благодійними цілями охоплюється надання благодійною організацією перш за 

все матеріальної, тобто фінансової, організаційної та іншої благодійної допомоги 

відповідним її одержувачам у рамках благодійних програм. Саме на реалізацію 

благодійних програм, тобто передбачену статутом основну діяльність, повинна 

витрачатися основна частина коштів, отриманих благодійною організацією з різних 

джерел, за винятком передбачених законом обмежень. 

Таким чином, господарська діяльність благодійної організації повинна бути 

пов’язана з її основною, статутною діяльністю. Під «основною» діяльністю 

благодійної організації мається на увазі діяльність по наданню благодійної 

допомоги в цілях, передбачених статутом організації. «Пов’язану» діяльність низка 

дослідників характеризує як таку, яка «не реалізує мети створення некомерційної 

організації безпосередньо, а лише знаходиться у функціональній залежності від 

основної діяльності» [128, с. 114-115]. 

М. Кошкіна розглядає «пов’язану» діяльність як діяльність, яка або 

технологічно сполучена з основною, або служить засобом її здійснення, або 

задовольняє супутні потреби адресатів основної діяльності. При цьому технологічна 

сполученість характеризується використанням загальної технології або утворенням 

єдиного технологічного ланцюжка, при якому результати «пов’язаної» діяльності 

можуть використовуватися тільки в основній діяльності даної непідприємницької 

організації або в аналогічній діяльності інших організацій та осіб. «Пов’язана» 

діяльність є засобом здійснення основної, коли без неї або без її результатів основна 

діяльність неможлива чи ускладнена. Наприклад, закупівля благодійною 

організацією медикаментів у торговельної фірми з метою їх подальшої передачі 

дестинаторам буде розцінена як діяльність, пов’язана з основною діяльністю 



організації. Фактично, благодійна організація може укласти будь-який цивільно-

правовий договір, у результаті виконання якого може бути отриманий прибуток (це 

може бути договір про інвестування коштів у будівництво, договір про постачання 

продукції, договір про придбання об’єктів нерухомості тощо). Однак укладання 

такого договору повинне бути безпосередньо пов’язане з основною діяльністю 

благодійної організації, а весь отриманий прибуток повинен бути спрямований на 

благодійні цілі і на покриття витрат благодійної організації, що виникли в процесі 

поточної діяльності, в рамках кошторису. Вимога українського законодавства про 

відповідність господарської діяльності, здійснюваної благодійною організацією, тим 

цілям, заради яких вона створена, виявляється у першу чергу у відсутності 

протиріччя між характером господарської діяльності і благодійними цілями. 

Наприклад, благодійна організація, яка реалізує благодійну програму щодо захисту 

довкілля, не може займатися господарською діяльністю у сфері «брудного 

виробництва» [169, с. 118]. 

Іще одним прикладом пов’язаної господарської діяльності може бути 

використання належного благодійній організації приміщення для надання 

консультацій соціально незахищеним категоріям населення; здійснення видавничої 

діяльності, однак лише у тому разі, коли друкована продукція у той чи інший спосіб 

висвітлює проблеми благодійництва. 

Таким чином, у законодавстві не встановлено чітких підстав для 

розмежування господарської діяльності благодійних організацій на пов’язану з 

основною (благодійною), і не пов’язану. За підсумками аналізу зарубіжної практики 

діяльності благодійних організацій можна прийти до висновку про те, що під 

«непов’язаною» господарської діяльністю слід розуміти «будь-який вид торгівлі чи 

бізнесу, ведення яких благодійною організацією не пов’язано значною мірою (без 

урахування потреби такої організації в одержанні доходу і його наступного 

використання) з виконанням даною організацією благодійних функцій» [266, с. 195]. 

Так, наприклад, не пов’язане з основною господарською діяльністю 

використання належного благодійній організації приміщення для надання певних 



платних консультацій, чи утворення благодійною організацією платного пансіонату 

тощо. 

Дієздатність благодійних організацій може реалізовуватися шляхом: 

- укладання договорів про благодійну діяльність, про надання благодійної 

допомоги; 

- здійснення господарської діяльності без мети одержання прибутку, що 

сприяє досягненню цілей та мети діяльності благодійних організацій, шляхом 

укладення відповідних цивільно-правових договорів; 

- надання систематичної чи одноразової фінансової, іншої матеріальної  

допомоги, надання допомоги безпосередньою працею чи послугами, оплата  витрат 

по утриманню об’єктів благодійництва, дарування або надання дозволу на 

безкоштовне (пільгове) використання об’єктів права власності, фінансування 

благодійних цільових програм тощо [169, с. 135]. 

Однією із найбільш характерних для діяльності благодійних організацій 

договірних конструкцій є договір пожертви, на якому слід зупинитися детальніше. 

Відповідно до ч. 1 ст. 729 ЦК України пожертвою є дарування нерухомих та 

рухомих речей, зокрема, грошей та цінних паперів фізичним, юридичним особам, 

державі Україна, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, для 

досягнення ними певної, наперед обумовленої мети [7]. 

Таким чином, пожертва за своєю природою є різновидом договору дарування. 

До договору пожертви застосовуються загальні положення про договір дарування, 

якщо інше не встановлено законом. 

Сторонами договору про пожертву є пожертвувач та обдаровуваний. 

Договір про пожертву є реальним, тобто укладеним з моменту прийняття 

пожертви, або, якщо уточнити, з того моменту, коли особа, якій передається 

пожертва, підтвердить свою згоду на її прийняття. Оскільки змусити особу 

прийняти пожертву не можна, моментом виникнення правовідносин за договором 

пожертви визначено саме момент прийняття пожертви. 

Порядок і правові наслідки прийняття дарунку врегульовано ст. 722 ЦК 

України, за якою право власності обдаровуваного на дарунок виникає з моменту 



його прийняття, тобто з того часу, коли обдаровуваний будь-якими діями 

підтвердить свою згоду на прийняття дарунка. Дарувальник, який передає річ через 

підприємство або організацію транспорту, зв'язку або через іншу особу для 

вручення її обдарованому, має право відмовитися від договору до вручення речі 

обдаровуваному. Дарунок, направлений обдаровуваному без його попередньої 

згоди, є прийнятим, якщо він негайно не заявить про відмову від дарунка. До 

прийняття дарунка ст.722 ЦК України прирівнює також прийняття документів про 

право власності на речі або символів речі (ключів, макета тощо) [7]. Безпосереднє 

висловлення згоди обдаровуваного необхідне лише при даруванні майна, укладення 

договору щодо якого потребує спеціального оформлення (наприклад, при даруванні 

нерухомого майна). 

Характерними рисами договору пожертви є наступні [63, с. 81-82]: 

- предметом договору про пожертву не можуть виступати майнові права. Так, 

предметом цього договору виступають лише рухомі (в тому числі гроші та цінні 

папери) та нерухомі речі; 

- істотною умовою договору є встановлена у ньому та наперед обумовлена 

мета, задля якої і здійснюється пожертва, що надає договору пожертви каузального 

характеру. 

При цьому визначення у договорі пожертви обов’язку обдаровуваного щодо 

досягнення певної визначеної мети не порушує безоплатної сутності договору 

пожертви, так як цей обов’язок спрямований не на користь пожертвувача і не 

передбачає отримання ним зустрічного задоволення. 

Мета пожертви може бути як індивідуалізованою (задоволення потреб певного 

конкретного дестинатора), так і загальнокорисною (вчинення дій в інтересах певної 

групи людей – пожертва грошей, речей для постраждалих внаслідок стихійного 

лиха, для дітей-сиріт певного навчально-виховного закладу тощо). 

Якщо використання пожертви за призначенням виявилося неможливим, 

використання її за іншим призначенням можливе лише за згодою пожертвувача, а в 

разі його смерті чи ліквідації юридичної особи - за рішенням суду (ч. 2 ст. 730 ЦК 

України) [7]; 



- пожертвував наділений правом здійснювати контроль за відповідністю 

використання пожертви меті, встановленій договором; 

- додатковою підставою для дострокового розірвання договору на вимогу 

пожертвувача є використання пожертви не за визначеним у договорі  призначенням. 

Так як пожертва за правовою природою є різновидом договору дарування, до 

неї застосовуються в тому числі вимоги ст. 719 ЦК України про форму договору 

дарування. Окрім цього, пожертвувач зобов’язаний попередити обдаровуваного про 

недоліки та особливі властивості предмета договору пожертви, якщо такі 

властивості можуть бути небезпечними для життя, здоров’я, майна обдаровуваного. 

Договірна правосуб’єктність релігійних організацій може реалізовуватися 

шляхом укладення договорів, зокрема, про безоплатне користування релігійною 

організацією культовими будівлями та іншим майном, що є державною власністю. 

Так, відповідно до положень ст. 17 Закону України «Про свободу совісті та 

релігійні організації» релігійні організації мають право використовувати для своїх 

потреб будівлі і майно, що надаються їм на договірних засадах державними, 

громадськими організаціями або громадянами. Культові будівлі і майно, які 

становлять державну власність, передаються організаціями, на балансі яких вони 

знаходяться, у безоплатне користування або повертаються у власність релігійних 

організацій безоплатно за рішеннями обласних, Київської та Севастопольської 

міських державних адміністрацій, а в Республіці Крим - Уряду Республіки Крим 

[40]. 

У зв`язку з наданням культових будівель та майна, які перебувають у 

власності держави, організаціями, на балансі яких вони знаходяться, у безоплатне 

користування релігійних організацій, слід керуватися наступним. 

Відповідно до п. 4 роз’яснення Вищого господарського (на той момент – 

арбітражного) суду України від 29.02.1996 року № 02-5/109 «Про деякі питання, що 

виникають при застосуванні Закону України «Про свободу совісті та релігійні 

організації» під культовими будівлями та майном слід розуміти будівлі і речі, 

спеціально призначені для задоволення релігійних потреб громадян. Тому, зокрема, 

не можуть бути визнані культовими будівлями ті приміщення, що пристосовані для 



проживання священнослужителів та інших служителів культу, якщо вони не є 

невід’ємною частиною культової споруди і не знаходяться на земельній ділянці, 

необхідній для обслуговування цієї споруди (сторожка тощо). Зазначені обставини 

можуть встановлюватися документами служби технічної інвентаризації. У разі 

виникнення сумнівів щодо належності будівлі або майна до категорії культових, 

господарські суди повинні призначати експертизу [51]. 

Окрім цього, постановою Кабінету Міністрів України від 29 жовтня 2003 року 

затверджено Типовий договір про безоплатне користування релігійною організацією 

культовими будівлями та іншим майном, що є державною власністю [43]. 

Обов’язковою передумовою для надання культових будівель і споруд у 

користування релігійним організаціям є відповідне рішення організації, на балансі 

якої вони знаходяться. 

За умовами договору про надання в користування зазначеного вище майна 

державна організація передає, а користувач приймає у безоплатне користування 

культову будівлю, споруду та інше майно, що є державною власністю і перебуває на 

балансі відповідної державної організації. 

Для оформлення факту передання і повернення майна сторони утворюють 

комісію, головою якої призначається представник державної організації. 

Право користування майном для релігійної організації виникає з моменту 

підписання сторонами акту приймання-передачі майна, який є невід’ємною 

частиною договору. 

Вартість майна при поверненні після користування визначається на підставі 

передавального балансу, складеного з урахуванням даних інвентаризації майна 

станом на дату його повернення, звіреного з актом приймання-передачі майна, 

складеного на дату його передання в користування. Майно вважається переданим з 

моменту підписання сторонами акту приймання-передачі [43]. 

Також законодавцем передбачено можливість почергового користування 

культовими будівлями та майном двома або більше релігійними громадами. 

Відповідно до ч. 3 ст. 17 Закону України «Про свободу совісті та релігійні 

організації» культова будівля і майно, що є державною власністю, можуть 



передаватися у почергове користування двом або більше релігійним громадам за їх 

взаємною згодою. За відсутності такої згоди державний орган визначає порядок 

користування культовою будівлею і майном шляхом укладення з кожною громадою 

окремого договору [40]. 

Також, релігійна організація може виступати орендодавцем за договорами про 

передачу майна в оренду. Така практика існує і в інших країнах. Зокрема, у Франції 

близько 30% церковних будівель використовуються не тільки для служб, але й для 

влаштування музеїв або публічних залів [262, с. 80]. 

На фоні описаних вище договірних конструкцій помітно виділяються 

договори, що укладаються за участю політичних партій як громадських об’єднань. 

При цьому специфіка таких договорів безпосередньо пов’язана з основним 

завданням політичних партій – сприянням формуванню і вираженню політичної волі 

громадян. 

Так, одним із найбільш характерних договорів, що укладаються політичною 

партією з метою забезпечення її участі у політичному житті країни, є договір про 

надання ефірного часу (друкованої площі) для цілей передвиборної агітації. При 

цьому ефірний час та друковані площі можуть надаватися як за кошти виборчих 

фондів партій, так і за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на 

забезпечення ведення передвиборної агітації відповідно до Закону «Про вибори 

народних депутатів України». В останньому випадку договори про надання 

ефірного часу/друкованих площ для розповсюдження передвиборної агітації 

політичних партій укладаються між Центральною виборчою комісією, відповідною 

окружною виборчою комісією, що виступає замовником, та Національною 

суспільною телерадіокомпанією України, регіональною телерадіоорганізацією 

державної чи комунальної форми власності як виконавцем [14]. 

Відповідно договір, що передбачає використання ефірного часу чи друкованої 

площі за рахунок коштів політичної партії, укладається між організацією 

телерадіомовлення (редакцією періодичного друкованого видання) та 

зареєстрованою політичною партією. 



Особливості укладення вказаного договору полягають у тому, що порядок 

укладення та зміст таких договорів регулюються виборчим законодавством, що 

регулює відносини у сфері відповідного виду виборів. 

Так, відповідно до ч. 3 ст. 71 Закону України «Про вибори народних депутатів 

України» партія, кандидати у депутати від якої зареєстровані у загальнодержавному 

окрузі, кандидат у депутати в одномандатному окрузі мають право користуватися 

засобами масової інформації державної та комунальної форми власності на умовах, 

передбачених цим Законом [14]. 

Передвиборна агітація з використанням засобів масової інформації усіх форм 

власності повинна відбуватися за обов’язкового дотримання принципу встановлення 

рівних умов та в порядку, передбаченому цим Законом. Передвиборна агітація в 

засобах масової інформації усіх форм власності за рахунок коштів виборчих фондів 

партій, кандидатів у депутати в одномандатних округах здійснюється на умовах 

рівної оплати за одиницю ефірного часу чи друкованої площі. 

У зв’язку із наведеними вище вимогами щодо забезпечення рівних умов 

проведення партіями передвиборної агітації законодавством встановлено додаткові 

обов’язки для засобів масової інформації. Так, зокрема, відповідно до ч. 6 ст. 71 

Закону України «Про вибори народних депутатів України» розцінки вартості 

одиниці друкованої площі та одиниці ефірного часу для проведення передвиборної 

агітації за рахунок коштів виборчих фондів встановлюються відповідним засобом 

масової інформації не пізніш як за сто днів до дня голосування у розмірі, що не 

може перевищувати розміру середньоарифметичного значення ціни за комерційну 

рекламу (рекламу, розповсюдження якої має на меті отримання прибутку) за останні 

три квартали року, що передує року проведення виборів депутатів. При цьому 

засоби масової інформації можуть розрахувати такі розцінки вартості одиниці 

друкованої площі чи ефірного часу окремо для робочих днів і окремо для вихідних 

та святкових днів, а також окремо для різних за кількістю потенційної аудиторії 

періодів ефірного часу чи друкованої площі. 

Розцінки вартості одиниці друкованої площі та одиниці ефірного часу для 

проведення передвиборної агітації не можуть змінюватися протягом виборчого 



процесу. Засіб масової інформації не може надавати знижки чи встановлювати 

надбавки на оплату друкованої площі чи ефірного часу партіям, кандидати у 

депутати від яких зареєстровані у загальнодержавному окрузі, кандидатам в 

депутати в одномандатних округах [14]. 

З іншого боку, законом також встановлено певні гарантії прав засобів 

інформації. Так, відповідно до ч. 8 ст. 71 того ж Закону, передвиборна агітація в 

засобах масової інформації усіх форм власності за рахунок коштів виборчих фондів 

партій, кандидатів у депутати в одномандатних округах здійснюється тільки після 

відповідної оплати друкованої площі чи ефірного часу з відповідних рахунків 

виборчих фондів. 

Поряд з тим, засіб масової інформації, який надав ефірний час або друковану 

площу для проведення передвиборної агітації одній партії, кандидати у депутати від 

якої зареєстровані у загальнодержавному окрузі, одному кандидату у депутати за 

рахунок коштів відповідного виборчого фонду, не може відмовити у наданні 

ефірного часу чи друкованої площі на тих же умовах іншій партії, кандидати у 

депутати від якої зареєстровані у загальнодержавному окрузі, іншому кандидату у 

депутати [14]. 

Таким чином, на думку О. Большакової, законодавчі положення щодо 

забезпечення рівності прав політичних партій на проведення передвиборної агітації 

фактично обмежують: 

- право телерадіоорганізацій на свободу підприємницької діяльності – в 

частині свободи договору (обов’язок укласти договори на поширення передвиборної 

агітації з усіма партіями (блоками) у разі надання ефірного часу хоча б одному з них 

обмежує право на прийняття самостійного рішення про доцільність укладання 

договору та вільне обрання контрагентів; встановлення порядку розрахунку вартості 

ефірного часу, який надається за договором з політичною партією за рахунок 

виборчого фонду, обмежує право організації на встановлення ціни договору за 

згодою сторін); 

- право власності телерадіоорганізацій – у частині права користування своєю 

власністю на власний розсуд і права вільно нею розпоряджатися (ці права 



обмежуються обов’язком надання рівного доступу до ефірного часу всім партіям, 

блокам, так як для виконання цього обов’язку телерадіоорганізації змушені 

використовувати власне майно) [65, с. 63]. 

Враховуючи наведене, необхідне чітке розуміння того, щодо якої саме 

інформації встановлено такі обмеження. 

Відповідно до ч. 1 ст. 68 Закону «Про вибори народних депутатів України» 

передвиборна агітація - це здійснення будь-якої діяльності з метою спонукання 

виборців голосувати за або не голосувати за певного кандидата у депутати або 

партію - суб'єкта виборчого процесу. Передвиборна агітація може здійснюватися в 

будь-яких формах і будь-якими засобами, що не суперечать Конституції України та 

законам України [14]. 

Серед дослідників прийнято розрізняти два основних підходи до розуміння 

агітаційної діяльності. Згідно з першим підходом, який іще називають ліберальним, 

передвиборна агітація розуміється як вузьке поняття,  тобто виключно як агітація 

«за» або «проти» кандидата. За такого розуміння більшість різновидів 

інформаційного впливу на виборця не охоплюються передвиборною агітацією, що 

зумовлює відповідні наслідки. На противагу цьому започатковано інше, більш 

широке розуміння передвиборної агітації – як інформаційної діяльності, 

спрямованої на зростання поінформованості виборців про кандидатів, формування 

позитивного або негативного ставлення до суб’єктів виборчого процесу. Такий 

підхід відзначається певними перевагами, зокрема – забезпеченням рівних 

можливостей суб’єктів виборчого процесу у здійсненні агітації, однак одночасно 

супроводжується і певними недоліками. Одна із основних проблем у такому разі - це 

складність проведення межі між передвиборною агітацією та звичайним 

інформуванням населення про поточні політичні події (діяльність лідерів партій, 

проведення партійних зборів та з’їздів тощо). Занадто широке розуміння поняття 

передвиборної агітації на практиці може обмежувати та призводити до порушення 

передбаченого Конституцією України права на вільне вираження поглядів та 

переконань [189]. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80


Відповідно до Положення про порядок використання засобів масової 

інформації для проведення передвиборної агітації під час виборів Президента 

України у 1999 році встановлено, що проведенням передвиборної агітації через ЗМІ 

є розповсюдження суб'єктами проведення передвиборної агітації через ЗМІ у спосіб 

і у формах, що не суперечать чинному законодавству, такої інформації, яка спонукає 

виборців до участі у виборах і вільного волевиявлення «за» або «проти» того чи 

іншого кандидата [48]. 

Поряд із цим, на практиці досить важко передбачити, який вплив на виборців 

матиме навіть звичайне інформаційне повідомлення, що не містить агітації. Так, 

якщо повідомлення про подію надається об’єктивно та беземоційно, без коментарів 

на користь чи проти конкретного суб’єкта,  за таких обставин відсутнє нав’язування 

конкретного ставлення до такої події. Особа, яка сприймає таку інформацію, може 

самостійно сформувати власне ставлення до відповідної події та суб’єктів, що брали 

у ній участь. Так, наприклад, повідомлення про те, що на кандидата у політичних 

перегонах було вчинено напад із заподіянням йому тілесних ушкоджень, може 

формувати у населення абсолютно різну реакцію: 

- підтримають потерпілого кандидата ті виборці, які: - зроблять висновок про 

те, що мала місце спроба політичних опонентів усунути відповідну особу від 

виборчих перегонів, а відтак потрібно підтримати постраждалого та побороти 

свавілля; - поспівчувають жертві нападу; 

- не підтримають такого кандидата та проголосують «проти» ті особи, які: 

прийдуть до висновку про те, що реального нападу не було, а мало місце 

інсценування з метою привернути до себе увагу; вважатимуть, що через травму 

такий кандидат не зможе належно виконувати свої обов’язки;  вважатимуть, що 

потерпілий не проявив достатньої сили характеру, не чинив належного опору 

нападникам, а отже, на їхню думку, він є недостатньо мужньою людиною для 

здійснення публічного управління [65, с. 66]. 

Таким чином, досить складно прогнозувати наслідки поширення навіть 

об’єктивно викладеної інформації. Агітація поширюється для одержання 

конкретного результату, який передбачається заздалегідь і розрахований на певну 



реакцію з боку тієї чи іншої категорії виборців – голосувати «за» або «проти» 

кандидата (партії, блоку). Цей результат досягається за рахунок певних політичних 

та інформаційних технологій: емоційне забарвлення повідомлення, приховання 

частини інформації, однобокі припущення, висвітлення лише «підходящих» 

коментарів тощо. 

Судова практика розгляду скарг на дії засобів масової інформації під час 

виборів свідчить про усвідомлення того, що передвиборною агітацією може бути 

визнана не будь-яка інформація про кандидатів (партії, блоки), а лише та, яка 

наділена певними ознаками. Так, Верховний Суд України у рішенні від 21 серпня 

2004 року зазначив, що «... матеріали не є «матеріалами передвиборної агітації», 

оскільки вони не містять оціночних суджень про переваги або недоліки певного 

кандидата, оцінки передвиборної програми, не надають переваги в будь-якій формі 

певному кандидату та не спрямовані на спонукання виборців до голосування «за» 

або «проти» певного кандидата». 

Апеляційний суд Волинської області у рішенні від 21 серпня 2004 року за 

скаргою громадянина визначив наступні ознаки передвиборної агітації: «Суд ... 

дійшов висновку, що інформація, яка розміщена ... на офіційному сайті Волинської 

облдержадміністрації ... не відноситься до передвиборної агітації. Ця інформація має 

констатуючий характер (офіційне повідомлення), оскільки в ній містяться відомості 

про події, які відбулися на території області. В ній відсутні заклики, спрямовані на 

підтримку кандидата на пост Президента, не обговорюється його передвиборна 

програма, політичні, ділові чи особисті якості». 

Враховуючи викладене, необхідно на законодавчому рівні сформувати певні 

чіткі критерії для розмежування передвиборної агітації та інформації, яка не містить 

агітації. Інформація про учасників виборчих перегонів не є агітацією, якщо: - 

інформаційна передача створюється та транслюється за ініціативою самої 

телерадіоорганізації, про що можуть свідчити встановлений графік виходу передачі 

в ефір, визначений формату, наявність чітких правил відбору учасників та тем для 

обговорення; - випуск політичної передачі не фінансується зацікавленими 



суб’єктами, а здійснюється за рахунок коштів самої телерадоорганізації; - особи, про 

яких ідеться в передачі, не мають права впливати на її зміст [65, с. 67]. 

На жаль, якщо йдеться про приховану агітацію, поширення якої оплачується 

готівкою з порушенням фінансового законодавства, або не оплачується, а 

забезпечується за допомогою тиску на власників чи керівників телерадіоорганізацій, 

дуже складно довести факт впливу кандидатів (партій, блоків) на прийняття рішення 

про створення та поширення передачі і на її зміст [65, с. 66-67]. 

 

3.3. Захист майнових прав громадських об’єднань  

 

Однією з найважливіших та найдієвіших гарантій існування суб’єктивного 

цивільного права є його захист. Це зумовлено тим, що суб’єкти цивільних 

правовідносин не завжди можуть реалізувати належні їм права безперешкодно. 

Досить часто основою перешкод для реалізації суб’єктивного цивільного права стає 

протиправна поведінка інших осіб, які,  діючи у власних неправомірних інтересах, 

перешкоджають суб’єкту цивільних прав належним чином реалізувати свої права. І 

саме з метою забезпечення можливості безперешкодного здійснення суб’єктивних 

цивільних прав, а також відновлення суб’єктивного права у разі його порушення 

особи-носії цих прав наділяються можливістю їх захисту. 

Поняття та зміст правового захисту визначаються дослідниками по-різному. 

Так, на думку Г.М. Стоякіна, правовий захист охоплює собою три елементи: 

прийняття норм, які встановлюють права та обов’язки та визначають порядок їх 

реалізації, захисту та застосування санкцій; здійснення і захист своїх суб’єктивних 

прав самими суб’єктами права; превентивна діяльність держави і громадських 

організацій, а також застосування правових санкцій [244, с. 34]. З позицій М.С. 

Малеїна правовий захист - це система правових норм, що спрямовані на 

попередження правопорушень та усунення їх наслідків [176, с. 192]. З цієї точки 

зору захист є певним цивільно-правовим інститутом. 

На думку сучасних авторів, під поняттям цивільно-правового захисту слід 

розуміти передбачені законом вид і міру можливого або обов’язкового впливу на 



суспільні відносини, які зазнали протиправного впливу, з метою поновлення 

порушеного, невизнаного чи оспореного права [273, с. 94]. 

Дискусійним на сьогодні залишається питання про співвідношення понять 

«правовий захист» та «правова охорона». На думку ряду авторів, ці поняття не 

повинні розділятися; інші розмежовують ці  поняття залежно від моменту вжиття 

відповідних заходів: поняття «охорона» охоплює лише дії, які вчиняються до 

моменту порушення права, а поняття «захист» включає уже заходи, які вживаються 

після вчинення правопорушення; існує також позиція, відповідно до якої 

регулювання особистих немайнових відносин становить одночасно захист 

особистих благ [191, с. 61]. 

Якщо розглядати співвідношення охорони і захисту на прикладі майнових 

прав, а саме - права власності, слід виходити з того, що «охорона права власності» є 

більш широким поняттям і включає в себе як систему норм права, які закріплюють 

порядок та підстави набуття права власності та його припинення, склад 

правомочностей власника, межі здійснення права, правовий режим окремих видів 

об'єктів права власності, так і систему організаційних та правових заходів для 

забезпечення безперешкодного здійснення, а також відновлення права власності у 

разі його порушення. Охорона права власності може бути визначена як захист права 

власності у широкому розумінні. Таким чином, правові норми, що забезпечують 

охорону права власності, одночасно формують передумови і для захисту цього 

суб’єктивного права. 

Захист права власності у вузькому розумінні включає в себе систему правових 

засобів, які застосовуються в судовому, адміністративному порядку або самим 

суб’єктом права для забезпечення реалізації і відновлення порушеного 

суб'єктивного права власності. Враховуючи глибокий приватноправовий  зміст 

самого суб’єктивного права власності, захист цього права найбільш ефективно та 

дієво здійснюється нормами саме цивільного права, і саме тими, які спеціально для 

цього призначені. 

Одним із основних законодавчих актів, що встановлюють принципи, форми та 

способи захисту права власності, є Конституція України. Згідно зіо ст. 13 



Конституції України держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності, 

тобто кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, і 

ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності (ст. 41 Конституції) 

[5]. 

З позиції практичної реалізації права власності та інших майнових прав, а 

також їх захисту визначальна роль належить саме цивільному праву та, відповідно, 

цивільно-правовим способам захисту права. Це пов'язано, перш за все, з 

відновлювальним та компенсаційним характером цивільно-правових способів 

захисту права. Норми цивільного права завжди спрямовані на відновлення 

порушеного права, усунення наслідків його порушення та відшкодування збитків, 

завданих суб’єкту порушеного права. 

Відповідно до ч. 1 ст. 15 ЦК України кожна особа має право на захист свого 

цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорення [7]. Таким 

чином, у розумінні закону, суб’єктивне право на захист – це законодавчо закріплена 

можливість особи вжити заходів правоохоронного характеру з метою припинення 

дій, які порушують її право, та поновлення порушеного права. 

Зміст зазначених у ст. 15 ЦК України підстав для захисту не розкривається, 

але він відображений у відповідних нормах статей, що регулюють ту чи іншу 

категорію правовідносин. 

Порушення майнових прав особи може проявлятися, зокрема, у: 

- протиправному позбавленні права власності чи його обмеженні (ст. 321 ЦК 

України); 

- безпідставному заволодінні особою майном іншої особи-власника (ст. 387 

ЦК України); 

- створенні власнику перешкод у здійсненні права користування чи 

розпорядження своїм майном (ст. 391 ЦК України) тощо. 

Невизнанням цивільного права є протиправне заперечення наявності у 

суб’єкта відповідного цивільного права, яке прямо не завдає шкоди суб’єктивному 

праву, однак спричинює невпевненість у правовому статусі суб’єкта відповідного 



права. При цьому відсутнє звернення особи, що не визнає права, до уповноважених 

органів про відсутність у суб’єкта цивільного права. 

Оспорюванням суб’єктивного цивільного права є заперечення наявності у 

суб’єкта відповідного права уже в юрисдикційному органі. Якщо таким органом є 

суд, то особа, чиє право оспорюється, наділена процесуальною можливістю 

вимагати визнання свого права шляхом звернення із зустрічним позовом. 

У складі правомочності захисту виділяють наступні елементи: 

- можливість управомоченої особи застосовувати установлені в нормативному 

акті власні засоби примусового впливу на порушника, тобто засоби самозахисту, і 

захищати належне йому право власними діями; 

- можливість застосування безпосередньо самою управомоченою особою 

юридичних мір оперативного впливу на правопорушника; 

- можливість управомоченої особи звернутися до компетентних державних 

або громадських органів з вимогою примушення зобов’язаної особи до певної 

поведінки [257, с. 163-164]. 

Важливим питанням для розуміння цивільно-правового захисту є питання 

форм та способів такого захисту. Аналізуючи питання «форми захисту», під якою 

розуміють комплекс внутрішньо узгоджених заходів по захисту суб’єктивних прав 

та охоронюваних законом інтересів [243, с. 182], можна виділити неюрисдикційну та 

юрисдикційну форми захисту. 

Неюрисдикційна форма захисту охоплює діяльність суб’єктів права щодо 

захисту своїх цивільних прав та охоронюваних законом інтересів, яка здійснюється 

ними самостійно, без звернення за допомогою до державних чи інших компетентних 

органів. Такі дії виявляються у формі самозахисту. Р. Сидельников визначає, що 

самозахист складається із єдності таких елементів: 

1) підстави здійснення самозахисту, якою є сам факт порушення 

правоохоронюваних інтересів; «об’єктивний» (без урахування вини та інших 

елементів суб’єктивного) шкідливий вплив на правові блага, які у відповідній 

правовій ситуації забезпечені правопорядком у вигляді надання зацікавленій особі 

можливості протидіяти шкідливому фактору; 



2) об’єкта самозахисту, яким є правові блага, тобто блага, що охоплюються 

чиїмись інтересами та охороняються законом; 

3) об’єктивної (зовнішньої) сторони, щодо якої самозахист можна визначити 

як процес правомірного заподіяння шкоди об’єкту, на який він спрямований; 

4) суб’єкта самозахисту, яким є приватна особа, тобто особа, яка не є органом 

чи агентом держави, самостійно і за власним розсудом здійснює захист і тим самим 

у легальних межах примусово відновлює порушене правове становище [234, с. 220-

222]. 

Головною перевагою самозахисту є максимально оперативна реакція на 

протиправні посягання та порушення суб’єктивного права. Тут воля особи, що діє, 

не обтяжується строками юрисдикційного (державно-владного) правозахисту, а 

реалізується безпосередньо. Так, особа може вжити заходів як для усунення вже 

наявного порушення, так і для попередження можливих посягань на її майно. 

Юрисдикційна форма захисту передбачає діяльність уповноважених 

державою органів щодо захисту порушених або оспорених суб’єктивних прав. 

Таким чином, суть її полягає в тому, що особа, права і законні інтереси якої 

порушені неправомірними діями, звертається за захистом до державних чи інших 

компетентних органів (в суд, арбітраж, третейський суд, вищестоящу інстанцію 

тощо), які управомочені прийняти необхідні заходи для відновлення порушеного 

права і припинення правопорушення. Дана форма включає в себе загальний 

(судовий) та спеціальний (адміністративний) порядок захисту. 

Найбільш прийнятним стосовно захисту майнового права є судовий порядок 

захисту. Універсальність судової форми захисту полягає в тому, що вона може 

надати суб’єкту даних широкий спектр способів захисту свого права. Спосіб захисту 

– це дія фактичного чи юридичного характеру, яка може бути спрямована на 

попередження або припинення порушення цивільного права чи інтересу, усунення 

наслідків таких порушень, а також на відновлення цивільних прав у разі їх 

порушення. 

Під способом захисту цивільних прав та інтересів слід розуміти матеріально-

правові заходи, застосовані як самою особою, так і компетентними у цьому 



органами, посадовими особами, спрямовані на відновлення (визнання) порушених 

(оскаржуваних) прав та інтересів, на усунення перешкод у здійсненні свого права та 

вплив на правопорушника [112, с. 114]. 

Відповідно до ст. 16 ЦК України способами захисту майнових прав 

громадських об’єднань можуть бути: 1) визнання права; 2) визнання правочину 

недійсним; 3) припинення дії, яка порушує право; 4) відновлення становища, яке 

існувало до порушення; 5) примусове виконання обов'язку в натурі; 6) зміна 

правовідношення; 7) припинення правовідношення; 8) відшкодування збитків та 

інші способи відшкодування майнової шкоди; 9) відшкодування моральної 

(немайнової) шкоди; 10) визнання незаконними рішення, дій чи бездіяльності 

органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу 

місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб [7]. 

Суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що 

встановлений договором або законом. 

Цивільно-правові способи захисту найчастіше поділяють на речово-правові та 

зобов’язально-правові [236, с. 231]. Однак в науці представлені й інші варіанти 

класифікації. Так, Є.О. Суханов поділяє позови на: класичні речово-правові; 

зобов’язально-правові; особливі; позови до публічної влади; позови про 

компенсацію у зв’язку з припиненням права власності за рішенням публічної влади 

[246, с. 611]. Є.О. Харитонов класифікує засоби захисту на речово-правові; 

зобов’язально-правові; такі, що випливають із різних інститутів цивільного права й 

вимоги до органів державної влади й управління про захист інтересів власника від 

правомірного або неправомірного втручання [276, с. 246]. О.П. Сергєєв розрізняє 

речово-правові, зобов’язально-правові засоби захисту, та засоби, що випливають із 

різних інститутів цивільного права і не належать ні до речових, ні до зобов’язальних 

[233, с. 46]. 

До речово-правових позовів традиційно відносять віндикаційний позов 

(вимога неволодіючого власника до незаконного володільця про витребування 

майна), негаторний позов (вимога власника про усунення порушень права власності, 

які не пов’язані з володінням), позов власника про визнання права власності [236, с. 



232]. Також відповідно до ч.2 ст. 386 ЦК України власник, який має підстави 

передбачати можливість порушення свого права власності іншою особою, може 

звернутися до суду з вимогою про заборону вчинення нею дій, які можуть порушити 

його право, або з вимогою про вчинення певних дій для запобігання такому 

порушенню [7]. Тобто в ЦК України закріплено також право на захист від порушень 

права власності, що можуть мати місце у майбутньому, тобто право подання так 

званого «прогібіторного» позову. Зобов’язально-правові способи захисту 

поділяються на договірні та недоговірні (позадоговірні). У договірних зобов’язаннях 

уповноважена особа може захистити своє право власності шляхом примусу 

боржника виконати обов’язок в натурі; розірвання договору; застосування мір 

відповідальності, передбачених договором, чи інших заходів, передбачених 

договором або законом (наприклад, повернення сторонам майна, переданого ними 

на виконання договору, повернення майна, переданого власником в орендне чи інше 

тимчасове користування) [102, с. 32-33]. До недоговірних (позадоговірних) 

зобов’язань правова доктрина відносить публічну обіцянку винагороди, ведення 

чужих справ без доручення, запобігання загрози заподіяння шкоди чужому майну, 

рятування здоров’я та життя іншої особи, заподіяння шкоди, створення небезпеки 

(загрози) життю та здоров’ю фізичних осіб, а також їхньому майну та майну 

юридичних осіб [121, с. 17]. 

Одним із основних способів захисту майнових прав громадських організацій 

слід визначити визнання цього права. Зміст такого способу захисту становить 

підтвердження реального існування чи встановлення бажаного для особи певного 

правового становища або правовідносин, зокрема, наявності права або відсутності 

права, підтвердження існування обов’язку, правовідносин тощо [74, с. 85]. Даний 

спосіб захисту підлягає застосуванню у випадку, коли наявність того чи іншого 

суб’єктивного права піддається сумніву, суб’єктивне право оспорюється чи виникає 

загроза таких дій. Невизначеність суб’єктивного права призводить до ускладненя 

процесу його реалізації.  

Позов про визнання права власності чи іншого речового права — це вимога 

власника майна чи його законного володільця про визнання факту належності 



позивачу права власності чи іншого речового права на спірне майно, що не 

супроводжується додатковими вимогами про повернення майна чи про усунення 

інших не пов'язаних із позбавленням права володіння перешкод. Позивачем за таким 

позовом є власник чи законний титульний володілець індивідуально-визначеного 

майна, права на яке оспорюється або не визнається, а також у випадку втрати 

власником правовстановлюючого документа, який неможливо відновити в інший 

спосіб. Відповідачем за цим позовом виступає особа, яка заявляє власні права на 

відповідне майно, або особа, яка не визнає за власником чи законним володільцем 

його прав. 

Предметом позову про визнання права є достовірне встановлення факту 

належності позивачеві відповідного права, зокрема, права власності чи іншого 

речового права на майно. Підставою позову є обставини, які підтверджують 

наявність у позивача відповідного права на майно. 

Так, сьогодні набули поширення позови профспілкових організацій про 

визнання права власності на набуте ними майно, яке впродовж багатьох десятиліть, 

особливо в радянський період, формувалося за рахунок членських внесків, коштів 

державного бюджету, державних підприємств, інших джерел і до прийняття Основ 

цивільного законодавства Союзу РСР і союзних республік (1961 р.) належало на 

праві «відання», а після їх введення в дію - на праві профспілкової власності, 

суб'єктом якої виступала вся профспілкова організація СРСР як багатоланкова 

система, яку утворювали первинні, обласні, галузеві, республіканські ланки 

(організації), наділені правами юридичної особи. 

За віндикаційним позовом позбавлений володіння власник чи особа, яка 

володіла певним майном на законних підставах, вимагає від особи, що фактично 

володіє майном, повернути утримуване ним майно в натурі. 

Право на звернення із віндикаційним позовом належить власнику або 

законному володільцеві, який позбавлений фактичного володіння річчю. 

Відповідачем визначається особа, яка без законних на те підстав протиправно 

утримує майно. Предметом позову є вимога повернути майно з незаконного 

володіння. Підставою віндикації є обставини, якими підтверджується правомірність 



вимог позивача. Необхідними умовами для пред'явлення віндикаційного позову є 

наступні: 

1) власник чи законний володілець позбавлений фактичного панування над 

річчю; 

2) майно, яке є предметом позову, не знищене та знаходиться у фактичному 

володінні іншої особи; 

3) майно, яке підлягає поверненню, повинне бути індивідуально-визначеним; 

4) позадоговірний характер віндикації. 

Для вирішення віндикаційного позову на користь суб’єкта порушеного права 

важливе значення має те, добросовісним чи недобросовісним є незаконне володіння 

річчю фактичного утримувача. 

Відповідно до позиції Вищого спеціалізованого суду України з розгляду 

цивільних і кримінальних справ (п. 25 Постанови Пленуму «Про судову практику в 

справах по захист права власності та інших речових прав») набувач визнається 

добросовісним, якщо при вчиненні правочину він не знав і не міг знати про 

відсутність у продавця прав на відчуження майна, наприклад, вжив усіх розумних 

заходів, виявив обережність та обачність для з’ясування правомочностей продавця 

на відчуження майна. При цьому в діях набувача не повинно бути і необережної 

форми вини, оскільки він не лише не усвідомлював і не бажав, а й не допускав 

можливості настання будь-яких несприятливих наслідків для власника [300]. 

За добросовісного володіння власник або титульний володілець має право 

витребувати майно лише у разі, якщо: 

1) його було загублено власником або особою, якій він передав майно у 

володіння; 

2) його було викрадено у власника або особи, якій він передав майно у 

володіння; 

3) воно вибуло з володіння власника або особи, якій він передав майно у 

володіння, не з їхньої волі іншим шляхом. 

Якщо ж фактичний володілець придбав це майно безоплатно, то воно 

передається власнику чи титульному володільцю у будь-яких випадках. Причому 



гроші та цінні папери на пред'явника не може бути витребувано від добросовісного 

володільця [7]. 

За недобросовісного володіння фактичний володілець, який без належних на 

те підстав утримував майно, зобов'язаний передати власникові всі доходи від майна, 

які він одержав або міг одержати за весь час володіння ним. 

Наведені вище положення знайшли своє практичне втілення у постанові 

Вищого господарського суду України від 08.10.2012 року по справі № 

14пн/5014/671/2012 [302]: 

«Згідно зі статтею 387 ЦК України власник має право витребувати своє майно 

від особи, яка незаконно, без відповідної правової підстави заволоділа ним. 

Можливість витребування майна, придбаного за відплатним договором, з 

чужого незаконного володіння закон ставить у залежність насамперед від того, є 

володілець майна добросовісним чи недобросовісним його набувачем. 

Як встановлено судами попередніх інстанцій, ТОВ "Квадрум 2006" є особою, 

яка не знала і не могла знати про те, що особа, у якої річ придбано, не має права її 

відчужувати, тобто є добросовісним набувачем у силу частини 1 статті 388 ЦК 

України. 

Статтею 330 ЦК України передбачено, що якщо майно відчужене особою, яка 

не мала на це права, добросовісний набувач набуває право власності на нього, якщо 

відповідно до статті 388 цього кодексу майно не може бути витребуване в нього. 

Згідно із частиною 1 статті 388 ЦК України, якщо майно за відплатним 

договором придбане в особи, яка не мала права його відчужувати, про що набувач 

не знав і не міг знати (добросовісний набувач), власник має право витребувати це 

майно від набувача лише у разі, якщо майно: було загублене власником або особою, 

якій він передав майно у володіння; було викрадене у власника або особи, якій він 

передав майно у володіння; вибуло з володіння власника або особи, якій він передав 

майно у володіння, не з їхньої волі іншим шляхом. 

Отже, статтею 388 ЦК України передбачено можливість витребування майна 

власником від добросовісного набувача, такі випадки обмежені та можуть мати 
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місце за умови, що майно вибуло з володіння власника або особи, якій він його 

передав, поза їх волею. 

У разі коли відчуження майна мало місце два і більше разів після недійсного 

(нікчемного) правочину, це майно може бути витребувано від особи, яка не є 

стороною недійсного чи нікчемного правочину, шляхом подання віндикаційного 

позову з підстав, передбачених частиною 1 статті 388 ЦК України. 

Указане кореспондується з правовою позицією Верховного Суду України, 

викладеною у постанові від 11.10.2011 р. у справі № 5002-8/5447-2010. 

Отже, з урахуванням вищенаведеного, суд першої інстанції, з яким погодився 

апеляційний господарський суд, дійшов правомірного висновку про наявність 

правових підстав для задоволення позову» [302]. 

Негаторний позов - це вимога власника чи законного володільця про усунення 

перешкод у реалізації його права. Пред’явлення негаторного позову можливе за 

умови, що власник чи законний володілець і третя особа не є одночасно 

контрагентами за договором, предметом якого виступає спірна річ, і скоєне 

правопорушення не спричинило припинення суб'єктивного права власності чи 

іншого речового права. 

Позивачем за негаторним позовом може бути лише власник чи законний 

володілець. Відповідачем виступатиме третя особа, яка своїми незаконними діями 

перешкоджає належному здійсненню суб’єктом свого речового права. Предметом 

негаторного позову є вимога позивача про усунення порушень, не пов'язаних із 

позбавленням володіння, а спрямованих натомість на перешкоджання у реалізації 

правомочностей користування чи розпорядження. Підставою негаторного позову є 

обставини, які обгрунтовують право позивача на користування та розпорядження 

майном, а також підтверджують те, що третя особа своїми діями умисно створює 

перешкоди для здійснення вказаних повноважень. Відповідно до положень 

цивільного законодавства неправомірність дій відповідача презюмується. 

Так, наприклад, у постанові від 16.10.2012 року по справі № 5002-24/718-2012 

[301] Вищий господарський суд України звернув увагу на наступне: 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843439/ed_2012_07_03/pravo1/T030435.html?pravo=1#843439


«Суди, із застосуванням приписів ст. ст. 391, 395, 369 ЦК України, дійшли 

висновку, що позивачі мають право на захист права сумісного керування базою 

відпочинку та сумісного розподілу путівок на відпочинок своїх членів (тобто права 

володіння та користування) від дій відповідача, які є протиправними, тобто 

незаконними. Засновник особи, за чиї кошти та на земельній ділянці якого база 

відпочинку була збудована, розпорядився володінням та користуванням таким 

майном - передав його в сумісне користування та володіння позивачів та 

відповідача, інших правових підстав користуватися таким майном сторони не 

мають. Такі обставини були встановлені судовим рішенням по справі №2-4/1730-

2005, а тому в силу частини 2 статті 35 Господарського процесуального кодексу 

України такі факти (будівництво бази відпочинку за кошти певної особи на 

виділеній для цієї мети земельній ділянці, передача засновником такої особи в 

сумісне володіння та користування позивачів та відповідача бази відпочинку) не 

доводяться знову при вирішенні спору по даній справі. 

Задовольняючи позовні вимоги в частині усунення перешкод в користуванні 

спірним майном, судами зазначено, що позивачами доведений факт об'єктивно 

існуючих перешкод у здійсненні позивачами своїх правомочностей. Відповідач не 

заперечує проти того, що він перешкоджає позивачам в користуванні та володінні 

базою відпочинку, пояснюючи свої дії відсутністю у позивачів 

правовстановлюючих документів на право власності на базу відпочинку. Але, як 

вказано вище, судовому захисту підлягає не лише право власності, а і право 

володіння та користування чужим майном. А тому такі доводи відповідача є 

неспроможними» [301]. 

Актуальним способом захисту права власності громадських об’єднань на 

сьогодні є визнання незаконними рішення, дій чи бездіяльності органу державної 

влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого 

самоврядування, їхніх посадових і службових осіб. Причому такий спосіб захисту 

може одночасно виступати засобом захисту як прав громадської організації, так і 

майнових прав її членів. 
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У постанові від 25.12.2012 року Верховний Суд України по справі № 21-

412а12 [299] встановив: 

«… в Рішенні від 16 квітня 2009 року № 7-рп/2009 (у справі за конституційним 

поданням Харківської міської ради щодо офіційного тлумачення положень частини 

другої статті 19, статті 144 Конституції України, статті 25, частини чотирнадцятої 

статті 46, частин першої, десятої статті 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» (справа про скасування актів органів місцевого 

самоврядування) Конституційний Суд України вказав, що органи місцевого 

самоврядування не можуть скасовувати свої попередні рішення, вносити до них 

зміни, якщо відповідно до приписів цих рішень виникли правовідносини, пов'язані з 

реалізацією певних суб'єктивних прав та охоронюваних законом інтересів, і суб'єкти 

цих правовідносин заперечують проти їх зміни чи припинення. Це є «гарантією 

стабільності суспільних відносин» між органами місцевого самоврядування і 

громадянами, породжуючи у громадян впевненість у тому, що їхнє існуюче 

становище не буде погіршене прийняттям більш пізнього рішення. 

Ненормативні правові акти місцевого самоврядування є актами одноразового 

застосування, вони вичерпують свою дію фактом їхнього виконання, а тому не 

можуть бути скасовані чи змінені органом місцевого самоврядування після їх 

виконання. 

У справі, що розглядається, суди встановили, що на підставі розпоряджень 

№№ 1028-р, 1029-р, 1030-р громадянам - членам дачного товариства видано 

державні акти на право власності на земельні ділянки. 

Зазначені вище розпорядження є ненормативними правовими актами 

одноразового застосування, які вичерпали свою дію фактом їх виконання, а тому не 

можуть бути в подальшому скасовані державною адміністрацією. 

За таких обставин постанова Вищого адміністративного суду України від 10 

квітня 2012 року не відповідає вимогам чинного законодавства» [299]. 

У контексті захисту майнових прав релігійних організацій Є.О. Ятченко [291, 

с. 44] пропонує поділяти майнові права релігійних організацій на загальні та 

особливі. Під загальними слід розуміти такі майнові права, які можуть належати 
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релігійним організаціям, як і іншим суб’єктам, а під особливими – ті, які можуть 

належати лише релігійним організаціям і тому, відповідно, потребують спеціального 

захисту. До особливих зобов’язальних прав релігійних організацій дослідник 

відносить: право вимоги повернення культового майна, яке було вилучене 

(націоналізоване) державою і збереглося, право вимоги надання компенсації 

(грошової або іншої) за культове майно, яке було вилучене державою, збереглося, 

але з певних причин не може бути повернене колишньому власнику (його 

правонаступнику тощо), право на безоплатну передачу у власність (користування) 

земельної ділянки, необхідної для обслуговування культової споруди [291, с. 47-48]. 

Враховуючи попередню класифікацію, дослідник пропонує таку класифікацію 

способів захисту майнових прав релігійних організацій: 1) основні (припинення дії, 

що порушує право; відновлення становища, яке існувало до порушення; примусове 

виконання обов’язку в натурі; відшкодування збитків та інші способи 

відшкодування майнової шкоди; повернення безпідставно отриманого чи 

збереженого майна); 2) допоміжні (визнання права; визнання правочину недійсним; 

визнання незаконними рішення, дій чи бездіяльності органу державної влади, 

органу влади АРК або органу місцевого самоврядування, їхніх посадових та 

службових осіб; зміна правовідношення; припинення правовідношення; 

витребування інформації про передування майна); 3) спеціальні (такі, що 

використовуються для захисту майнових прав лише в окремих правовідносинах, 

наприклад: відновлення права; позов про виключення майна з опису; позов про 

захист прав співвласників у разі виділу, поділу та продажу спільного майна тощо) 

[291, с. 47-48]. 

Оскільки за роки незалежності не вдалося повністю вирішити проблему 

повернення культового майна релігійним організаціям та напрацювати дієвий 

правовий механізм захисту майнових прав усіх зацікавлених сторін через те, що 

застосування закріплених у законодавстві способів захисту цивільних прав не 

завжди дає бажаний результат, висловлюється пропозиція пошуку нових 

(нетипових) способів та форм захисту майнових прав релігійних організацій [291, с. 

45]. 



Розглядаючи такий спосіб захисту права власності релігійних організацій, як 

витребування майна з чужого незаконного володіння, що, на думку Є.О. Ятченко, є 

різновидом способу захисту майнових прав – відновлення становища, яке існувало 

до порушення, дослідник дійшов висновку про те, що іноді застосовувати 

віндикацію, особливо рухомого майна, видається неможливим, оскільки власник не 

знає місцезнаходження такого рухомого майна і тим більше того, у володінні якої 

саме особи перебуває таке майно, що вибуло з його володіння поза його волею, щоб 

пред’явити до неї віндикаційний позов. 

Застосовуючи такий спосіб захисту, як відновлення становища, яке існувало 

до порушення, мало встановити особу, яка винна у порушенні права, потрібно 

усунути ще і наслідки порушення, а саме – повернути річ. У зв’язку з цим слід 

зазначити, що чимало індивідуально визначених речей культового призначення 

(зокрема, ікони) і перші роки радянської влади та в роки Великої Вітчизняної війни 

були вилучені в релігійних організацій, точне місце перебування їх невідоме, однак 

можна припустити, що більшість із них не знищені, а перебувають у приватних 

колекціях, так як мають значну історичну цінність. Через деякий час власник речі 

може отримати інформацію, часто конфіденційну, про місцеперебування його майна 

та про особу володільця, або про те, що, наприклад, цю річ бачили на тій чи іншій 

виставці. Таким чином, власник відповідної речі може тільки припустити, хто є 

володільцем речі і де вона знаходиться. Така інформація повинна бути встановлена 

достовірно. У зв’язку з цим, Є.О. Ятченко пропонує ввести допоміжний спосіб 

захисту майнових прав у вигляді витребування інформації про перебування 

конкретного майна у конкретної особи. Для цього власник повинен довести, що у 

нього була у власності дана індивідуально визначена річ, яка вибула з його 

володіння поза його волею, а також обґрунтувати свої припущення щодо особи, у 

володінні якої дана річ зараз перебуває. Суд за заявою позивача направляє запит про 

надання необхідної інформації про місцеперебування даної речі [291, с. 46]. 

Титульний володілець має право на захист своїх майнових прав, зокрема, і за 

допомогою позову про визнання права, який закріплено у ч. 2 ст. 16 ЦК України. На 

сьогодні не накопичено обширної судової практики щодо визнання права власності 



за релігійними організаціями, проте зрозуміло, що застосувати такий спосіб захисту 

зможуть релігійні організації, які отримали культові споруди та інше майно у 

власність від держави або ж збудували такі будівлі за власні кошти за часи 

незалежності. Визнання ж права власності за релігійними організаціями, у яких за 

радянських часів було вилучено (націоналізовано) культову будівлю (споруду) 

разом з необхідною для її обслуговування ділянкою, за допомогою цього механізму 

буде проблематичним. 

Для вирішення цієї проблеми Є.О. Ятченко пропонує законодавчо закріпити 

такий спосіб захисту, як відновлення майнового права, яке було втрачено 

безпідставно поза волею особи. Зрозуміло, що у більшості випадків йтиметься про 

відновлення прав релігійних організацій на культове майно, вилучене у релігійних 

організацій поза їх волею державою, і на такі вимоги релігійних організацій не 

повинна поширюватися позовна давність. На думку вказаного науковця, 

відновлювати потрібно право вимоги повернення майна, якщо останнє може бути 

повернуте, або ж право вимоги надання компенсації, якщо майно збереглося але не 

може бути повернуте. Відновлення права є близьким за змістом до визнання права, 

проте у першому випадку таке право було припинене, а у другому – припинене не 

було. Відновлення права відрізняється від визнання права тим, що визнається 

(підтверджується) право, яке не втрачене і немає потреби його відновлювати. Однак 

можливі ситуації, коли право було втрачене, причому поза волею особи, і така особа 

була позбавлена можливості захистити своє право весь цей час. У таких випадках 

право повинно підлягати відновленню. Слід відрізняти відновлення права, яке було 

втрачене безпідставно поза волею особи, від відновлення становища, яке існувало 

до порушення цивільного права, бо відновлення права має допоміжний характер, 

метою відповідного позову є лише відновлення права, а у разі відновлення 

становища – відповідне право не припиняло свого існування, і відновлюється не 

право, а матеріальне становище [291, с. 47]. 

Окремо варто відзначити деякі особливі механізми, які досить часто 

застосовуються політичними партіями для захисту власних майнових прав. Так, 

окрім описаних вище юрисдикційних та неюрисдикційних форм, ці суб’єкти 



вдаються до таких механізмів, які не тільки не передбачені законодавством, а іноді і 

прямо йому суперечать. Йдеться про механізми, які умовно можна назвати 

публічно-масовими, і характерною рисою яких є залучення громадськості та інших 

суспільних інститутів для захисту права власності. Їх проявами виступають: вплив 

та маніпулювання громадською думкою, організація та проведення політичних 

акцій протесту і непокори, залучення преси та засобів масової інформації, а іноді і 

фізичне блокування роботи законодавчих та виконавчих органів державної влади 

[179]. 

В юридичній літературі обговорюється також право громадських організацій 

представляти права та законні інтереси своїх членів у суді. А.В. Лужанський 

відзначає, що на підставі положень ч. 1 ст. 45 ЦПК України об’єднання громадян, 

що мають статус юридичної особи, можуть звертатися до суду за захистом прав, 

свобод та інтересів інших осіб [174, с. 45]. Право громадських організацій 

звертатися до суду для захисту прав, свобод та інтересів своїх членів підтверджено і 

в ухвалах суддів Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України. 

Так, ухвалою від 31 жовтня 2007 року у справі за позовом громадської організації 

«З» в інтересах Г. до дочірнього підприємства компанії «Е» про встановлення факту 

роботи на енергоблоці, за касаційною скаргою громадської організації «З» на ухвалу 

Нетішинського міського суду Хмельницької області від 1 грудня 2006 року та 

ухвалу колегії суддів судової палати у цивільних справах Апеляційного суду 

Хмельницької області від 18 квітня 2007 року суд касаційної інстанції касаційну 

скаргу громадської організації задовольнив частково, судові рішення судів першої 

та апеляційної інстанції скасував, а справу передав до суду першої інстанції для 

вирішення питання про відкриття провадження у справі, зазначивши, що згадана 

громадська організація зареєстрована у встановленому законом порядку, є 

юридичною особою та на підставі ст. 20 Закону № 2460-ХІІ, статей 5, 121 ЦПК та 

статуту має право подавати позов до суду в інтересах членів своєї організації [174, с. 

46]. 

Таким чином, способами захисту майнових прав громадських об’єднань є 

визнання права,  визнання незаконними рішення, дій чи бездіяльності органу 



державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого 

самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, повернення майна із чужого 

незаконного володіння,  усунення перешкод у здійсненні повноважень з 

користування та розпорядження майном, а також будь-які інші способи захисту, 

передбачені як ст. 16 ЦК України, так і спеціальними нормами цивільного 

законодавства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висновки до Розділу ІІІ 

 

Праву власності громадських об’єднань як юридичних осіб властиві загальні 

ознаки, що є характерними для права власності всіх юридичних осіб. 

Разом з тим, право власності громадських об’єднань наділене також певними 

особливими ознаками, а саме: - специфічний порядок і підстави набуття права 

власності об’єднань громадян; - важлива роль членських внесків як джерела 

формування майна  громадських об’єднань - власність  громадських об’єднань 

характеризується так званою «обмежувальною» ознакою, яка означає, що належне 



цим суб’єктам майно має цільове призначення, яке перебуває у безпосередньому 

зв’язку з виконанням передбачених статутом завдань. 

У зв’язку з важливим значенням, яке мають членські внески для формування 

майна об’єднання, статут громадського об’єднання має містити також відомості про 

порядок встановлення розміру та умови сплати членських внесків. Для цього 

частину 1 статті 24 Закону України «Про громадські об’єднання» після слів «набуте 

як членські внески» необхідно доповнити наступними словами: «у разі, коли їх 

сплата передбачена статутом громадського об’єднання». 

Введення конструкції договору «підтримки» як однієї з підстав набуття 

політичними партіями майна та грошових коштів у правовий обіг недоцільне, 

оскільки укладання таких договорів надасть політичним партіям невиправдану і 

практично неконтрольовану свободу дій щодо розпорядження набутим ними 

майном та коштами на власний розсуд без необхідності дотримання будь-яких 

політичних та програмних зобов’язань перед виборцями. 

Як суб’єкт речових правовідносин, громадські об’єднання наділені усіма 

необхідними можливостями для того, щоб брати участь у цивільному обороті: 

відчужувати та придбавати майно, майнові права, а також здійснювати інші 

юридично значимі дії щодо об’єктів цивільних прав та обов’язків, які не заборонені 

або не обмежені у цивільному обороті. 

Громадські об’єднання можуть виступати учасником різноманітних цивільно-

правових договорів, серед яких наступні: - договори з оплатного та безоплатного 

відчуження майна громадських об’єднань та придбання об’єктів права власності 

інших осіб: купівлі-продажу, поставки; міни; дарування: пожертви тощо; - договори 

з оплатного строкового користування землею та іншим майном – оренди тощо; - 

договори підряду загалом та будівельного підряду зокрема; - транспортні договори з 

перевезення пасажирів та вантажу; - договори з виконання робіт та надання послуг: 

договори з надання комунальних, реєстраційних послуг тощо; - розрахункові 

договори: договори банківського рахунку, банківського вкладу тощо; - засновницькі 

договори; - договори управління майном та ін. 



Головним критерієм оцінки наявності чи відсутності здатності громадського 

об’єднання до укладення того чи іншого цивільно-правового договору є цільова 

спрямованість останнього, яка повинна відповідати сутності, меті створення та 

існування громадського об’єднання. 

Під поняттям цивільно-правового захисту слід розуміти передбачені законом 

вид і міру можливого або обов’язкового впливу на суспільні відносини, які зазнали 

протиправного впливу, з метою поновлення порушеного, невизнаного чи 

оспореного права. 

Одним із основних способів захисту майнових прав громадських організацій 

слід визначити визнання цього права. Зміст такого способу захисту становить 

підтвердження реального існування чи встановлення бажаного для особи певного 

правового становища або правовідносин, зокрема, наявності права або відсутності 

права, підтвердження існування обов’язку, правовідносин тощо. 

Актуальним способом захисту права власності громадських об’єднань на 

сьогодні є визнання незаконними рішення, дій чи бездіяльності органу державної 

влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого 

самоврядування, їхніх посадових і службових осіб. 

Способами захисту майнових прав громадських об’єднань є визнання права,  

визнання незаконними рішення, дій чи бездіяльності органу державної влади, 

органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, 

їхніх посадових і службових осіб, повернення майна із чужого незаконного 

володіння,  усунення перешкод у здійсненні повноважень з користування та 

розпорядження майном, а також будь-які інші способи захисту, передбачені як ст. 16 

ЦК України, так і спеціальними нормами цивільного законодавства. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИСНОВКИ 

 

Історично поняття «громадянське суспільство» еволюціонувало від 

ототожнення його функцій та форм вияву з державою до певного протиставлення 

цих явищ. На сучасному етапі розвитку науки вчені намагаються знайти 

оптимальний варіант – «пропорції» у цьому співвідношенні. 

Громадянське суспільство є особливою приватною, цивільною сферою 

правовідносин, у якій, окрім офіційних інститутів, існують власні інститути, 

сформований певний уклад життя. Це сфера реалізації прав і інтересів окремих 

індивідів і їх об’єднань, сфера задоволення найнеобхідніших, суттєвих потреб 

людини, громадян і суспільства в цілому. 

Громадські об’єднання як добровільні ініціативні форми самоорганізації 

громадян та юридичних осіб приватного права становлять основу громадянського 

суспільства, оскільки забезпечують спілкування та взаємодію вільних та автономних 

учасників суспільних відносин, а також реалізацію і захист прав, свобод та інтересів 

таких учасників. 



У сфері правового регулювання функціонування громадських об’єднань 

приватні інтереси забезпечуються шляхом надання громадським об’єднанням 

свободи у задоволенні економічних, соціальних, культурних, екологічних та інших 

інтересів їх учасників, для чого їм гарантується дотримання принципів 

добровільності, самоврядності, свободи вільного вибору території діяльності, 

забезпечується рівність перед законом, прозорість, відкритість та публічність, а 

також надається широкий обсяг прав, до яких, зокрема, належать право бути 

учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові та немайнові права, 

здійснювати відповідно до закону підприємницьку діяльність, засновувати з метою 

досягнення своєї статутної мети засоби масової інформації тощо.  

Реалізація публічних інтересів у сфері функціонування громадських об’єднань 

забезпечується шляхом законодавчого встановлення порядку утворення та 

державної реєстрації (легалізації) громадських об’єднань, запровадження принципу 

відсутності майнового інтересу членів (учасників) громадського об’єднання, 

встановлення обмежень щодо утворення і діяльності громадських об’єднань, мета 

(цілі) або дії яких спрямовані на ліквідацію незалежності України, зміну 

конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і 

територіальної цілісності держави та ін., а також встановлення вимоги про те, що 

підприємницька діяльність громадського об’єднання повинна відповідати меті 

(цілям) об’єднання та сприяти її досягненню. 

Поєднання публічних та приватних інтересів у правовому регулюванні 

відносин у сфері утворення, реєстрації (легалізації), діяльності та припинення 

громадських об’єднань спрямоване на забезпечення балансу таких інтересів у 

функціонуванні громадянського суспільства в цілому. 

Положення Закону України «Про громадські об’єднання» щодо того, що дія 

цього Закону не поширюється на суспільні відносини у сфері утворення, реєстрації, 

діяльності та припинення, зокрема,  політичних партій, релігійних та 

саморегулівних організацій є виправданим, оскільки, незважаючи на те, що 

політичні партії, релігійні та саморегулівні організації є видами об’єднань громадян, 

правовий статус кожної із цих організацій є настільки особливим і обов’язково 



характеризується певною специфічною сферою їх діяльності, що правове 

регулювання відносин у сфері утворення, діяльності та припинення цих організацій 

доцільно здійснювати на рівні окремих відповідних їм законодавчих актів. 

Громадську організацію слід розуміти як непідприємницьке товариство, 

створене для задоволення і захисту законних соціальних, економічних, творчих, 

вікових, спортивних, національно-культурних та інших спільних інтересів осіб, яке 

набуває статусу юридичної особи з моменту державної реєстрації, проведеної у 

встановленому законом порядку. 

Сучасна система об’єднань громадян в Україні має досить розгалужену 

систему та включає: політичні партії, професійні спілки, організації роботодавців, 

молодіжні і дитячі громадські організації, творчі спілки, національні громадські 

організації, громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості, 

благодійні організації, релігійні організації та ін. 

Враховуючи те, що висновок про наділення спеціальною правоздатністю 

потенційно може бути зроблений щодо будь-яких суб’єктів цивільних 

правовідносин, недостатньо обґрунтованим є положення про те, що саме 

непідприємницькі товариства і громадські об’єднання мають набувати таку 

правоздатність, оскільки це суперечитиме ідеям розробників ЦК України і 

принципам, покладеним в його основу. 

Введення спеціальної правоздатності на основі конструкції відповідності 

суб’єктивних цивільних прав та юридичних обов’язків громадських об’єднань меті 

(цілям) таких об’єднань є недостатньо обґрунтованим та зрозумілим, оскільки 

вирішення питання про відповідність чи невідповідність кожного конкретного 

договору тієї чи іншої громадської організації її меті та цілям породжує значну 

кількість проблем через відсутність критеріїв для встановлення такої відповідності. 

Законом не встановлено жодних критеріїв, на основі яких може відбуватися 

визначення ступеню відповідності підприємницької діяльності меті громадського 

об’єднання, що зумовлює розпливчастість конструкції спеціальної правоздатності 

громадських об’єднань та відкриває широкий простір для можливих зловживань як з 

боку недобросовісних контрагентів громадських об’єднань шляхом визнання 



укладених договорів недійсними, так і з боку фіскальних органів держави, 

створюючи додаткові умови для можливості застосування до громадських об’єднань 

санкцій за здійснення підприємницької діяльності з перевищенням меж спеціальної 

правоздатності. 

Відносини щодо створення непідприємницького товариства можна поділити 

на такі етапи: 1) визначення мети діяльності; 2) формування ознак юридичної особи; 

3) відображення волі на створення юридичної особи в її установчих документах. 

У зв’язку зі здійсненням непідприємницької діяльності законодавством 

можуть бути встановлені додаткові вимоги до установчих документів. Головним 

чином це стосується вимоги щодо мети та завдання непідприємницького товариства. 

Визнання засновниками громадської спілки будь-яких юридичних осіб 

приватного права є занадто широким. Оскільки цивільний кодекс України розрізняє 

дві основні організаційно-правові форми юридичних осіб приватного права – 

товариство (як об’єднання осіб) та установу (як об’єднання майна), засновниками 

громадської спілки можуть бути лише об’єднання осіб – товариства. 

Всеукраїнський статус громадських об’єднань на сьогодні перетворився у 

формальний. Відповідно до ч. 1 ст. 19 Закону України «Про громадські об’єднання» 

громадське об’єднання може мати всеукраїнський статус за наявності у нього 

відокремлених підрозділів у більшості адміністративно-територіальних одиниць, 

зазначених у ч. 2 ст. 133 Конституції України, і якщо громадське об’єднання 

підтвердило такий статус у встановленому законом порядку. Однак підтвердження 

громадським об’єднанням свого всеукраїнського статусу не супроводжується для 

організації жодними правовими наслідками. 

Припинення діяльності громадського об’єднання здійснюється: 1) за рішенням 

громадського об’єднання  шляхом саморозпуску або реорганізації; 2) за рішенням 

суду про заборону (примусовий розпуск) громадського об’єднання. 

Праву власності громадських об’єднань як юридичних осіб властиві загальні 

ознаки, що є характерними для права власності всіх юридичних осіб. 

Разом з тим, право власності громадських об’єднань наділене також певними 

особливими ознаками, а саме: - специфічний порядок і підстави набуття права 



власності об’єднань громадян; - важлива роль членських внесків як джерела 

формування майна  громадських об’єднань - власність  громадських об’єднань 

характеризується так званою «обмежувальною» ознакою, яка означає, що належне 

цим суб’єктам майно має цільове призначення, яке перебуває у безпосередньому 

зв’язку з виконанням передбачених статутом завдань. 

У зв’язку з важливим значенням, яке мають членські внески для формування 

майна об’єднання, статут громадського об’єднання має містити також відомості про 

порядок встановлення розміру та умови сплати членських внесків. Для цього 

частину 1 статті 24 Закону України «Про громадські об’єднання» після слів «набуте 

як членські внески» необхідно доповнити наступними словами: «у разі, коли їх 

сплата передбачена статутом громадського об’єднання». 

Введення конструкції договору «підтримки» як однієї з підстав набуття 

політичними партіями майна та грошових коштів у правовий обіг недоцільне, 

оскільки укладання таких договорів надасть політичним партіям невиправдану і 

практично неконтрольовану свободу дій щодо розпорядження набутим ними 

майном та коштами на власний розсуд без необхідності дотримання будь-яких 

політичних та програмних зобов’язань перед виборцями. 

Як суб’єкт речових правовідносин, громадські об’єднання наділені усіма 

необхідними можливостями для того, щоб брати участь у цивільному обороті: 

відчужувати та придбавати майно, майнові права, а також здійснювати інші 

юридично значимі дії щодо об’єктів цивільних прав та обов’язків, які не заборонені 

або не обмежені у цивільному обороті. 

Громадські об’єднання можуть виступати учасником різноманітних цивільно-

правових договорів, серед яких наступні: - договори з оплатного та безоплатного 

відчуження майна громадських об’єднань та придбання об’єктів права власності 

інших осіб: купівлі-продажу, поставки; міни; дарування: пожертви тощо; - договори 

з оплатного строкового користування землею та іншим майном – оренди тощо; - 

договори підряду загалом та будівельного підряду зокрема; - транспортні договори з 

перевезення пасажирів та вантажу; - договори з виконання робіт та надання послуг: 

договори з надання комунальних, реєстраційних послуг тощо; - розрахункові 



договори: договори банківського рахунку, банківського вкладу тощо; - засновницькі 

договори; - договори управління майном та ін. 

Головним критерієм оцінки наявності чи відсутності здатності громадського 

об’єднання до укладення того чи іншого цивільно-правового договору є цільова 

спрямованість останнього, яка повинна відповідати сутності, меті створення та 

існування громадського об’єднання. 

Під поняттям цивільно-правового захисту слід розуміти передбачені законом 

вид і міру можливого або обов’язкового впливу на суспільні відносини, які зазнали 

протиправного впливу, з метою поновлення порушеного, невизнаного чи 

оспореного права. 

Способами захисту майнових прав громадських об’єднань є визнання права,  

визнання незаконними рішення, дій чи бездіяльності органу державної влади, 

органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, 

їхніх посадових і службових осіб, повернення майна із чужого незаконного 

володіння,  усунення перешкод у здійсненні повноважень з користування та 

розпорядження майном, а також будь-які інші способи захисту, передбачені як ст. 16 

ЦК України, так і спеціальними нормами цивільного законодавства. 
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