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У статті досліджено методи діяльності громадських об’єднань в Україні. Роз-
глянуто систему методів діяльності громадських об’єднань, до яких належать: пе-
реконання і примус як універсальні методи; нагляд; адміністративно-юрисдикційна 
діяльність; метод збору інформації тощо. Розкрито основні риси правозахисного методу 
діяльності громадських об’єднань. 
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В статье исследуются методы деятельности общественных объединений в Украине. 
Рассматривается система методов деятельности общественных объединений, к которым 
относятся: убеждение и принуждение как универсальные методы; надзор; админист-
ративно-юрисдикционная деятельность; метод сбора информации и тому подобное. 
Раскрываются основные черты правозащитного метода деятельности общественных 
объединений. 
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The article deals with the methods of the activity of public communities in Ukraine. The 
author investigates the system of the methods of the activity of public communities which 
include: persuasion and coercion as universal methods; supervision; administrative-
jurisdictional activity; a method of information gathering, etc. The basic features of the human 
rights method of the activity of public communities are revealed. 

Key words: public communities, methods of activity, legal means, human rights, system, 
legal state, public relations. 
 
Постановка проблеми. Методи діяльності громадського об’єднання – це система юридичних 

способів, які цілеспрямовано регулюють суспільні відносини на основі надання суб’єктивних прав, 
покладення позитивних обов’язків, заборони вчиняти певні дії, що передбачає три основні способи 
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впливу на поведінку людей – дозвіл, зобов’язання та заборону, які тісно взаємодіють між собою, 
забезпечуючи системний характер дії та здатні одночасно, хоч і по-різному, впливати на всі наявні 
суспільні відносини, завдяки регулятивному впливу всього набору правових засобів – інстру-
ментального оснащення реалізації права людини. 

Діяльність громадських об’єднань залежить від наявності й успішного втілення в життя 
методів діяльності. Правильне розуміння методів дає змогу глибше проникнути в зміст такої 
діяльності. 

 
Аналіз дослідження проблеми. Методи діяльності громадських об’єднань в Україні 

досліджували фахівці в галузі адміністративного права, зокрема: В. Авер’янов, Ю. Битяк, 
Ф. Бортняк, В. Гаращук, Т. Гаврилюк, І. Грищенко, А. Долгополов, С. Єсімов, С. Іщук, В. Колпаков, 
О. Кузьменко, К. Коваль, М. Ковалів, Е. Ламах, Ю. Олефіренко, О. Остапенко, І. Пастух, В. Чорна 
та ін. 

 
Метою статті є дослідження методів діяльності громадських об’єднань в Україні. 
 
Виклад основного матеріалу. Методи діяльності громадського об’єднання – це система 

юридичних способів, які цілеспрямовано регулюють суспільні відносини на основі надання 
суб’єктивних прав, накладення позитивних обов’язків, заборони вчиняти певні дії. Вони скла-
даються з трьох основних, первинних способів впливу на поведінку людей – дозволу, зобов’язання 
та заборони, що тісно взаємодіють між собою. Одночасне використання дозволу, зобов’язання та 
заборони в різних передбачених законом ситуаціях, коли один з компонентів виконує роль 
безпосереднього чинника, а два інші забезпечують цей вплив, є абсолютно необхідною умовою 
ефективності методу. Саме ця особливість забезпечує системний характер дії, які здатні одночасно, 
хоча і по-різному, впливати на всі наявні суспільні відносини. 

Перераховані способи визначають межі регульованих відносин; видання відповідних 
нормативних актів, що передбачають права й обов’язки суб’єктів; характер правоздатності і 
дієздатності учасників правовідносин; заходи відповідальності на випадок порушення прав та 
обов’язків. З іншого боку, щодо структурних елементів системи права – галузей, вони виступають 
як специфічний, галузевий метод, що містить ті ж способи діяльності громадського об’єднання, але 
вже в оптимальному для конкретної галузі співвідношенні, яке найкраще відповідає потребам. 

Система методів діяльності громадського об’єднання – це упорядкована сукупність методів, 
закріплених у нормах права та правосвідомості членів громадського об’єднання, системну взає-
модію і взаємозв’язок яких забезпечує досягнення корисного результату в регулюванні суспільних 
відносин. 

У системі методів діяльності громадського об’єднання метод розглядаємо як однорівневу, 
умовно неподільну частину. Видається, що на рівні функціонування правової дійсності, наприклад, 
основними (умовно неподільними) елементами можуть виступати правові явища, що відображають 
динамічний аспект діяльності громадського об’єднання: правові засоби, способи й інші категорії, 
що становлять зміст діяльності громадського об’єднання. Проте наведені правові явища на рівні 
функціонування системи методів діяльності громадського об’єднання характеризують лише специ-
фіку зв’язків між методами діяльності у їх внутрішньому русі. За своєю природою ці утворення не є 
тотожними. Взаємодія нетотожних елементів забезпечує реалізацію різних властивостей, 
закладених у цих елементах, і функціонування системи загалом. Саме існування названої системи 
обумовлено різними за своїм змістом і конкретним призначенням методами діяльності громадсь-
кого об’єднання. 

Складність і багатоаспектність правової реальності, поліструктурності суспільного життя, 
різноманітні види соціально-правових зв’язків детермінували існування в системі методів 
діяльності громадського об’єднання різних підсистем, які складають її структуру. Виокремимо 
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підсистеми, які можуть бути представлені у вигляді чотирьох рівнів: перша підсистема представляє 
єдиний (загальний) метод діяльності громадського об’єднання; друга підсистема – диспозитивний 
та імперативний методи; третя підсистема – міжгалузеві методи (заохочення, рекомендації тощо), 
четверта підсистема – галузеві методи. 

Простежується такий взаємозв’язок підсистем – з єдиного методу утворюються диспо-
зитивний та імперативний методи, які потім конкретизуються відповідно в методах заохочення, 
рекомендації тощо. На основі єдиного методу з переважанням диспозитивних або імперативних 
засад формуються галузеві методи. Система методів діяльності громадського об’єднання є 
змішаною, що поєднує в собі штучну природу законодавства (наприклад, рекомендаційний, 
заохочувальний методи) та об’єктивно обумовлену потребу конкретних суспільних відносин 
(наприклад, фінансовий, трудовий методи) [1, с. 617]. Діяльність багатьох громадських об’єднань 
пов’язана з виконанням публічних функцій. Ця обставина дозволяє нам судити, що таку діяльність 
цілком можна розглядати як самостійний компонент одного з методів (способів) діяльності, 
регульованого переважно нормами адміністративного права. Так, правові послуги, як особливий 
метод діяльності, здійснюваної громадськими об’єднаннями, об’єднані однією метою – надати 
допомогу та сприяти у здійсненні і захисті громадськими організаціями своїх прав і законних 
інтересів. Отже, спрямованість діяльності громадських об’єднань на захист прав і свобод громадян 
є настільки явною та реальною, що дозволяє розглядати діяльність багатьох з них як складову 
частину особливого способу (методу) діяльності – правоохоронних послуг (дій). 

До методів діяльності громадських об’єднань належать: переконання і примус як універсальні 
методи; нагляд; адміністративно-юрисдикційна діяльність; метод збору інформації тощо. 

Проблема методів діяльності громадських об’єднань пов’язана з публічно-правовими та 
приватноправовими основами їхньої діяльності. Це зумовлює потребу чіткіше визначити межі 
державного втручання в діяльність громадських об’єднань. Розвиток державних управлінських 
процесів сьогодні має будуватися на основі вмілого поєднання методів впливу на суспільні від-
носини. При цьому особливу увагу потрібно звернути на ініціативу громадських об’єднань в управ-
лінні справами суспільства та держави, яка в поєднанні з ініціативою державних органів сприятиме 
якіснішому стану зазначеної діяльності [2, с. 617–618 ]. 

Методи діяльності громадських об’єднань, як правові засоби досягнення цілей, вирішення 
завдань і виконання функцій, являють собою складне явище в теорії адміністративного права. На 
відміну від форм діяльності громадських об’єднань, що окреслюють конкретну сферу суспільних 
відносин, методи характеризують організацію, саму систему юридичних засобів і способів, за 
допомогою яких ці відносини регулюються [3, с. 10–11]. 

У теорії адміністративного права методи діяльності є одним з основних критеріїв виділення 
відокремленого комплексу суспільних відносин. Їхні основні ознаки виражаються в правовому 
статусі суб’єктів адміністративних відносин, підставах та порядку виникнення, зміні та припиненні 
правовідносин, характері встановлення прав і обов’язків, способах захисту суб’єктивних прав і 
забезпечення виконання обов’язків [4]. 

Метод діяльності громадського об’єднання характеризують: 
– статична складова способу правового регулювання суспільних відносин; 
– ключові ідеї, принципи регулювання в різних сферах виконавчо-розпорядчої діяльності, що 

зумовлюють загальну спрямованість юридичного впливу і є системоутворювальним фактором для 
правового інструментарію; 

– методи управління, тією мірою, у якій вони нормативно регламентовані. 
На думку Л. Ємця, системно пов’язані методи діяльності громадського об’єднання, відпо-

відаючи загалом закономірностям і властивостям соціального управління, поділяються на адмініст-
ративно-правові та адміністративно-організаційні. Відмінність цих груп полягає в тому, що 
адміністративно-правові методи опосередковані у правових актах. 

У змісті адміністративно-правових методів також можна виділити організаційно-правові, які 
підпорядковані певному предмету регулювання відносин, пов’язаних з організацією діяльності 
громадського об’єднання. 
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Організаційно-правові методи, своєю чергою, диференціюються на методи, що закріплюють 
структурно-функціональну модель громадського об’єднання (розкривають структуру та взаємодію 
відокремлених підрозділів громадського об’єднання), і процесуальні, які регламентують процедуру 
реалізації прав і виконання обов’язків учасників правовідносин. 

Методи діяльності громадських об’єднань перебувають у системних зв’язках один з одним, 
але утворюють при цьому не самостійну систему (підсистему), а лише один з рівнів системи спо-
собів адміністративно-правового регулювання. Ієрархічну структуру системи способів правового 
регулювання, у цьому випадку, складають рівні адміністративно-правових засобів (нижчий), 
адміністративно-правових режимів, методів адміністративно-правового регулювання, адмініст-
ративно-правових методик (вищий) – сукупності методів, способів правового регулювання [5]. 

Вирішальне значення у формуванні методу діяльності громадських об’єднань мають ті 
суспільні відносини, у яких, по-перше, складаються первинні (загальні) приписи (зобов’язання, до-
зволи та заборони), що виражають свою природно-соціальну основу домагання людини на захист 
природних і духовних властивостей, по-друге, формується правозахисна спрямованість регулятив-
ного впливу всього набору правових засобів – інструментального оснащення реалізації права 
людини [6, с. 14–15]. 

Метод діяльності громадських об’єднань щодо захисту прав людини являє собою гаран-
тований державою і міжнародним співтовариством спосіб регулятивного впливу на суспільні 
відносини, змістом якого виступає здійснення права членів на правовий захист за допомогою 
комплексу правових засобів, що регулюють самостійне або за допомогою компетентних суб’єктів 
його здійснення з метою забезпечення правової захищеності особи. 

Сутність правозахисного методу діяльності громадських об’єднань полягає в особливостях 
розподілу правозахисних повноважень і кореспондуючих з ними юридичних обов’язків між 
суб’єктами суспільних відносин та виражається в закономірностях: 

– набуття членом права на правовий захист як юридично гарантованого варіанта поведінки, 
що складається з користування правовою захищеністю інтересів, а також з можливості подолання й 
усунення перешкод у реалізації прав засобами правого примусу через діяльність громадських 
об’єднань; 

– формування та покладання юридичних обов’язків, що кореспондують із правом людини на 
участь у діяльності громадських об’єднань. 

Основні риси правозахисного методу діяльності громадських об’єднань полягають у тому, що він: 
– окреслює, встановлює спільні межі тих відносин, на які поширюється його правозахисний 

вплив, що виражається в переліку об’єктів, які захищаються громадськими об’єднаннями; 
– є загальним методом, який на основі своїх цілей і принципів об’єднує сукупність 

конкретних способів внутрішньогалузевого регулювання відносин, у яких реалізується право члена 
громадського об’єднання на правовий захист; 

– діє через встановлення нормативно-правових приписів, які містять інформацію регу-
лятивно-поведінкового характеру: відомості про заборонені, обов’язкові та можливі варіанти 
поведінки суб’єктів. Однак ознаки об’єктивного права не вичерпують усієї юридичної природи цьо-
го методу і його регулятивної здатності. Він здійснює регулювання суспільних відносин і тоді, коли 
право людини (члена громадського об’єднання) на правовий захист існує тільки як суб’єктивне; 

– наділяє учасників правовідносин відповідними правами, встановленими статутом гро-
мадського об’єднання; 

– встановлює підстави та порядок обмежень дій громадського об’єднання у сфері правового 
захисту; 

– визначає перелік засобів захисту (засоби правового примусу, які реалізуються через 
правозахисну діяльність державних органів і судовий захист), порядок їх застосування. 

Дія правозахисного методу діяльності громадських об’єднань – це реалізація його регу-
лятивно-правового змісту (структури), що виражається в суворо послідовному і цілеспрямованому 
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впливі правозахисного статусу та підстав виникнення, зміни і припинення суспільних відносин, а 
також прийомів формування правозахисних повноважень і пов’язаних з ними юридичних 
обов’язків правозобов’язаної сторони, забезпечених засобами правового впливу на поведінку 
суб’єктів суспільних відносин (фізичних та юридичних осіб). 

Здатність громадських об’єднань впливати на суспільні відносини пов’язана, в підсумку, з 
юридичною конструкцією права людини на правовий захист, яка дозволяє, з одного боку, відобра-
зити і зафіксувати в собі гуманістичний потенціал усього інституту захисту прав людини, а з 
іншого – реалізувати його регулятивну здатність, що полягає в активному, цілеспрямованому та 
результативному впливі на поведінку людей через систему методів діяльності. 

Сучасні політичні й економічні умови передбачають нові підходи до поняття та ролі методу 
діяльності громадського об’єднання. Сьогодні реальна практика правотворчості та потреби 
правозастосування вимагають подолати догматичний підхід до розгляду методу діяльності 
громадського об’єднання суто як критерію ефективності інститутів громадського суспільства. 
Своєю чергою, проблеми діяльності громадського об’єднання виникають з цілком конкретних по-
треб й інтересів самих суб’єктів суспільних відносин, суб’єктів правозастосування та суб’єктів 
правотворчості [7, с. 304]. Крім того, в більшості випадків метод діяльності громадського об’єд-
нання використовується законодавцем дуже довільно, безвідносно до зв’язків з галузевим поділом 
права (у контексті публічного). 

Угода про асоціацію України і ЄС, сприяючи розвитку громадянського суспільства, ставить 
нові завдання у сфері діяльності громадських об’єднань, що вимагає дослідження та нормативно-
правового регулювання новітніх методів діяльності. У зазначеному контексті доцільно зауважити, 
що вказані тенденції відображаються у національних засобах масової інформації. Характерною 
особливістю цього процесу є те, що розвиток взаємовідносин влади та засобів масової інформації і 
розвиток нормативно-правового регулювання методів діяльності громадських об’єднань в Україні, 
будучи основними елементами громадянського суспільства, маючи єдину теоретико-правову 
основу, відбиваються на процесі адаптації адміністративного законодавства до загальноєвро-
пейських вимог і стандартів [8, c. 225]. 

 
Висновки. Дослідження методу в системі діяльності громадського об’єднання дозволяє 

говорити про можливість і необхідність проведення аналізу його ефективності. Це пов’язано з тим, 
що, по-перше, метод – властивість права, а отже, так чи інакше відображає особливості самого 
явища. По-друге, елементами методу діяльності громадського об’єднання виступають суб’єктивні 
права і юридичні обов’язки, зафіксовані в законодавстві. Виступаючи засобами впливу на 
поведінку людей, вони слугують певним цілям, реалізують функції права, отже, можна вести мову і 
про ефективність такого впливу. І нарешті, метод діяльності громадського об’єднання – це 
характеристика, невіддільна риса інституту громадського суспільства, тож у зв’язку із цим також 
можна і потрібно вести мову про його ефективність. 
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