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ЗАГ АJІЬИА ХАЬ' АКТКРИСТИКА РОБОТИ 

АІсrуальвість і ~півь дослір,м!васті те14іп'НКИ дисерrаціі. 

Вибір теми дослідження визначається необхідністю теоре

тичного осмислення і наукового узагальнення проблем забезпе

чення міжнародних (аовн!шн!х) умов для успІшного розвитку 

внутрІшнІх процесів формування аасад громадянського суспІльст

ва І правово! держави в суверенній УкраІнІ. Важливим завданням 

зовнішньополІтичного вІдомства УкраІни є налагодження сприят

ливого м!.Іt'.державного спІвробІтництва а усІма краІнаІЛІ свІтово

го спІвтовариства. Однак сучасні міжнароднІ вІдносини вже не 

можна обмежувати лише мІждержавною сферою. Все більшу вагу у 

свІтовому спІвтовариствІ набувають міжнародні неурядовІ (не~ 

державнІ) відносини 1 Інститути, теоретичне і практичне ана

чення ЯІ"JІХ у радянськІй мІжнародно-правовІй науцІ явно недо

оцІнювалось. Це пов'язано а фактичною вІдсутнІстю у колишньому 

СРСР громадянського суспІльства, коли рІзноманІтнІ об'єднання 

громадян були додатком до державних структур. 

КонфронтацІйний пІдхІд до загальнолюдських проблем, подІл 

неурядових ІнститутІв на "сво!" 1 "чужІ" обмежували науковий 
свІтогляд юристІв-мІжнародникІв, що nриавела до викривленого 

поглядУ на ряд проблем теор!І мІжнародних неурядових ор

ганІзацІй (МНУО) І ролІ св!товоr громадсько! дУМКИ в сучасних 
мІжнародних вІдносинах. ПодІбний стан мІжнародно-правово! нау

ки негативно вІдбивається на зовнішньополІтичній стратегіІ Ук

раІни як держави, що бажає вІдігравати вагоw1 роль у загаль

ноєвропейському процес! і у справах свІтового спІвтовариства. 

Достатньо вІдзначити, що сьогоднІ серед МНУО, які підтриІ•ують 

консультативнІ відносини а ООН, немає жодно! неурядова! ор

ганІзацІІ, штаб-!"~артира яко! перебувала б на територІІ Ук

раІни. 

У мІжнародно-правовІй лІтературІ більшІсть праць а 

~ослІджуваноl тематиІ"J1, наnрИУ~ад, роботи П.М.ДюпюІ, О.І.Ка

минІна, !.!.Коваленка, Г.І.Мороаова та Ін. торкалися лише ок

ремих аспектІв дІяльності МНУО (консультативні вІдносини а 

мІждержавними органІаац!ями, формування св!товоІ громадсько! 

~vмки. роаро6ка проектІв мІжнародних угод, питання мІжнародно! 

правосуб'єктиост І МНУО та 1 н. І. У цІ й робот І .по сл і дження МНУО 

органічно пов'яаано а глобальною проблемою мІжнародного 

спІвтовариства як структури, що впорядкована мІжнародним пра

вом, 1 необхднІстю входження УкраІни до його недержавно! скла
дова! - світового громадянського співтовариства. 
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1./ета і f]СНОШІі аав~нв ~ІШного ~ввв. Головною 

метою дисертацІ t є мІжнаро'дно-правове дослідження сучасних 
мІжнародних неурядових відносин та rx суб'єктІв, котрІ роsгля

дю'ться як єдиний феномен - свІтове громадя11ське співтоварист-, 

во. У а в' наку а tІ,ИМ у ди сертаці І: 

- проанал!аовано норми міжнародног~ nрава, які регулюють 

вІдносини суб'єктів свІтового громадянського співтовариства; 

- вианачена ро.ль світовоІ громадсько! дУМКИ у формуванн! 

аага.льновиананих норм І принщrпІв міжнародиого права; 

- nроведено комnлексне мІжнародно-правове дослідЖення 

МНУО; 

-роаj:ю6ленї науковІ рекомендацІ t nроnоаицІ r щодо 
удосконалення чинного ааконодавства УкраІни у сфер! мІжнарод

ного сп і в роС> і тництва о6 'єднань громадян та інших суб' ~~жт і в 

громадянського сусnІльства. 

06'СІС!ОІІ дос.ліzvrення є мІжнародно-правове регулювання 

дІяльності МНУО як суб'єктів свІтового громадянського співто

вариства. 

Зіща.льІЮІdеТодо.логічною основою дисертацІйного дослідження 

є діалектичний метод наукового nІанання. В процес! опрацювання 

теми використовувалися формально-логІчний, системно-структур

ний, функцІональний, Історико-nравовий, nорІвняльно-nравовий 

та інш1 методи досл!дження. . 
ТеоретИчною основою дослідження є nрацІ вчених в галуа! 

міжнародного права (К.Арчера, Ю.Я.Баск!на, Я.Броунл!. 

В.А.Басиленка, Г.М.Вельям!нова, М.ВІрал.лі, О.Ф.Висоцьr:ого, 

·д.С.Гавердовського, В.Н.Дею1СОВа, Ф.Джессеnа, п . -м.дЮnю1, 
В. І .Єв!нтова, R. -А.Rо.nьяра, В.М.Корецького, Г .Лаутерnахта, 

І.І.Лукашука, Г.І.Мороаова, Р,ПаnІн!,· В.С.Семенова, Б.Стошича, 
Г. І. Тункtна, Н.М.УльяновоІ, Д. І .Фе.nьдмана, А.Фердросса, 

Є.О.ПІи6аєвоІ, М.В.ЯНовського та багатьох інших), аагСЦІьноІ те

оріІ держав~ 1 nрава (С.С.Алексєєва~ Д.А.КерІмоза, М.П.Ра6іно
вича, Л.С.Явїча та іншИх), в тому числІ nравоанавщв кІнЦя ХІХ 
- nочатку :ХХ сторіччя (І .RпюнЧJІ1, В.М.Гессена, м.м .rолу6єва, 

О.М.Горовцева, Г.Ел.n!нека, П.Є.Уааанського, Л.О . Ксu~ровськ:ого, 

М. М.Rаnуст!н~. Б . О. Кlстяковського, М . М.Коркуно11а, Ф . ЛІ ста, 

Ф.Ф. Мартенса, О. С.Я.rи.енка та інших), а також роеіоти полІтологів 

а преСілематики МНУО (О. І .Rамин!на, І. І .Коваленtr.а та Інших) 1 
ф,ах1Іщ1 в а теорі І громадсько І дУмки ( Б.А.Груmина, c.n . Симонен-
ка, О.К.У.nедова та інших). . 

Велике аначення ДJ1Я r}о6оти над дис·ертацією мали 
унІверсальнІ, регіональнІ та двосторонні договори держав, які 
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стосуються дІяльнІстІ МНУО; документи ООН та Інших мІжурядових 

органІЗацІй (ММУО); внутрІшнє гаконодавство УкраІни; акти і 

nублІкацІІ МНУО, у тому числІ АсоцІацІІ мІжнародного nрава, 

Інституту мІжнародного nрава, Всесв!тнtоІ ФедерацІ! спорІдне

них мІст та Ін. 

JlayІWвa новиана дисертацІl 

мІжнародно-правовІй лІтературІ а 

полягає в тому, що вперше в 

аагальнодемократ11чних поаицlй: 

ставиться проблема свІтового громадянського спІвтовариства як 

складного Явища сучасно! WІВ!лІаац!І; роаглядасться регулятив

на функцІя свІтовоl громадсько! думки в механіамі мІжнарод

но-правового регулювання; адійснюеться комплексне міжнарод

не-правове дослІдження МНУО як Інститута свІтового громадянсь

кого співтовариства І суб'єкта свІтовоІ громадсько! дУМУ.И; 

проаналІаовано погляди рядУ вІтчианяних І ааруС>Іжних, а також 

вІдомих дореволюцІйних авторів а питань мІжнародно! пра

восуб'єктностІ МНУО; дослІдженІ мІжнародно-правовий та 

нацІонально-правовий ( на прикладІ УкраІни) статус МНУО; 

аналІгується чинне ааконодавство Укра!ни,яке регулюе мІжнарод

ну дІяльнІсть об'єднань громадян та Інших суб'єктІв грома

дянського суспІльства; даються рекомендацІІ щодо удосконаЛення 
окре~1х ааконодавчих актІв. 

На аахист виносяться наступнІ науковІ реаультати: 

1. Положення про те, що аначна частина МНУО володІє обме-
женою мІжнародною nравосуб'єктнІстю, 

чається поняття МНУО як спеW1Фічного 

публІчного права. 

у ав'яаку а чим виана

су6'єкта мІжнародного 

2. Висновок про те, що МНУО (особливо тІ, що спец1ал1ау

ються в областІ міжнародного nрава 1 мають консультативні 
відносини а МНУО) вІдІграють все більш вагому роль в механ!ам! 

міжнародно-правового регулювання І ця тенденція буде рогвива

тись як гакономірний nідсумок Інтеграційних nроцесІв у св1т1, 

гуман1аац1І і демократиаац1І міжнародних відносин. 

3. Положення про те що 1нституц1онал1аована світова 

громадська дУмка є основним анаряддям, аа доnомогою якого 

свІтове громадянське сnІвтовариство адатне вnливати на міжна

родне сnівтовариство держав (міждержавну систему) і аа6еаnечу

вати виконання як норм міжнародно! моралі, так 1 норм міжна
родного nрава. 

4. АналІз вс!єІ сукуnності міжнародних неурядових 

відносин та Іх суб'єктів як органічного явuща сучасності 

свІтового громадянського співтовариства, котре виконує важливу 

роль говнішнього фактора у процесі рогбудови в УкраІнІ грома-
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дянського суспільства і правово! держави,! беа врахування яко

го є неможливо формування у майбутньому правового світового 

співтовариства. 

5. Висновок про те, що чинне ваконодавство УкраІни про 

об'єднання · громадян потребує подальшого удосконалення, у 
ав'яаку чим пропонується внести ряд амін 1 доnовнень до діючих 
аа.конодавчих актів та розробити і nрийняти нову нормативну ба

ау для nоліnшення діяльності неурядових органівацій в УкраІні 

Л~нчне аначення роботи полягає в можливості вико

ристання ІІ результатів для вироблення nравово! nолітИки Ук

раІни стосовно міжнародних 1 національних неурядових ор

ганіаацій, що перебувають на територ!І gашоІ краІни, а також 

для роаро6лення елементів концепціІ створення 1 роавитку 

системи правового регулювання аовн1шньоІ діяльності УкраІни. 

Положення дисертац1І 6удуть корисними nрацівникам МЗС, 

органам місцевого самоврядування і неурядовим органіаац!ям Ук

раІни для налагодження сnівробітництва а найбільш важливими 

МНУО 1 розвитку ав'яаків а nорідненими містами. Крім того, ма
теріали дослідження можуть бути використані в навчальних 

курсах no міжнародному праву і державному праву УкраІни. 

Апройацін реау~татів дослідменнв. Основні положення 1 
висновки дисертаціІ -були. апробовані в доповідях на 

міжр~гіональних наукових конференціях в 1989 - 1994 роках, 
nрисвячених формуванню в ' УкраІні громадянського суспільства 

правово! держави, а також використовувались автором при nрове

денні аанять в УкраІнській державній юридичній академіІ 1 
Університеті внутрішніх справ УкраІни та відображені в 5 
nублію:. ~~іях. 

CrpyrayPa і ойснг днсертацН. Робота складається а всту

пу, трьох роад1лів, висновку 1 сnиску літератури. Обсяг 

дослідження 142 сторінки 6еа сnиску літератури, який містить 

559 наав. 
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Зt.І І СТ РОБОТИ 

У вступj обгрунтовується актуальність тewt дослідження, 

формулюється його мета і аавдання, вивначаються методологічні 

основи, наукова новиана І nрактична аначимість. 

lleJIIIIU!! ~ - "СоцІальна nрирода МНУО" присвячено 

вианаченню мІсця і аначення мІжнародних неурядових відносин та 

Іх суб'єктів у сучасному світІ, обгрунтовується регулятивна 

фунІ'"..цІя свІтовоТ громадсько! думки в міжнародному спІвтова

риствІ, а також аналІаусться роль МНУО в механ!амі міжнарод

но-правового регулювання. 

Побудова аасад громадянського сусnІльства і правово! дер

жави в УкраІнІ має крім внутрІшнього ще й аовнішній (міжнарод

ний) аспект. В юридичн 1 й лІ те ратурі ПОРJШ'Jється проблема ство

рення nравового сnівтовариства держав, васнованого на приматІ 

міжнародного праваf Однак повнокровна участь УкраІни в міжна
родних сnравах nередбачає аалучення краІни не тІльки в мІждер

жавну сферу, але й в сферу неурядових відносин. На думку 

Є.А.Поаднякова та І.П.llіадр!ноІ, в сучасних міжнародних 

вІдносинах "все яснІше простуnають риси становлення того, що 

можна а nовним правом наавати світовим громадянським співтова

риством, яке формується поv..и що не т1лью1 поаа державами Іх 

полІтикою, але часто 1 всупереч Ім"~ Поняття свІтового грома
дянського сnІвтовариства вже nочинають аастосовувати в своІх 

роботах 1 юристи-м!жнародниюt" .з 
Беручи до уваги, що мІжнародне співтовариство анаходиться 

в початковій стадІІ еволюціІ в демократично органіаоване пра

вове спІвтовариство держав, а фундаментом правово! державностІ 

може бути тільюt громадянське суспільство, пропонується роаг

лядати вс! мІжнароднІ відносини як два вааемопов'яааних рівня 

мІжнародного спІвробІтництва: мІжнародне сnІвтовариство держав 

1. Див. : Луv..ашук И. И. Функционирование международного 

nрава. М.: наука, 1992. - С.8, 78 та ін. 

2 . Поадняков 3. А. , lliaдp і на И. П. О гуманиаации и демокра

тиаации международньrх отношений // Мировая акономик.а и между

народнЬІе отношения. - 1989. - N 4. - С. 28. 
з. див.: Евинтов В.И. Международное сообщество и правопо

рядок. к.: Науv.ова думка, 19'JO. - С.56 - 57; Дмитриева Г.К. 
Мераль и меJt<.дУнародное право. - М. : Между-народнЬІе отношения, 

1•З91 . - С. :35. 
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або ~Іждержавна система) свІтове громадянське сnівтова-

риство. 

Для цІлей нашого дослІдження nід свІтовим громадянським 

спіJтовариством ми рогуміємо децентраліаовану сист€"му са

мостійних і неаалежних від будь-яко! держави неурядових інсти

тут і в 1 в і дносин , як і nокликан 1 сабе<.течити умови Для саморе
алІсац!І н~ міжнародному рівні·nотреб, інтересІв, цілей 1 
nрагнень громадянсью1х сусnільств, а також окреw1х індивідів 

та Іх колективів і всього 1СВ1тового сnівтовариства в цілому. 

СпіввІдношення 1 вааємодІя світового громадянського 

співтовариства 1 міжнародного сnІвтовариства держав в наукові~ 
літературі як цілісна nроблема ще не роаглядалась. В ряді мо

нографій і nублікацій автори nорушували окремІ моменти даного 
явишр - вааемодІя мІжнародно-правово! свІдомостІ держав і 

масовоJ nраво св 1 домост і_ св і товцІ громадськості , сп 1 в в і дношення 
міжнародного права і моралі, вааемовnлив міжнародного nрава 1 
свІтовоІ громадсько! думки, сnІвробІтництво конкретних неуря

дових і мІждержавних інститутів та ін. 

lй нашу думку, головним знаряддям вnливу світового грома

дянського сnівтовариства на міжнародне сnівтО'вариство держав є 

евІ това громадська думка, котра може мати як рекомен-даційний 
(автономний) характер, так 1 бути о6ов'яаковою (конвенціональ
ною) для учасників міжнародних відносин. 

Відносячи світову громадську думку до елементів регуля

тивна! частини мІжнародно! системи, не слід, однак, ототожню

вати ІІ а 6еаnосередніми регуляторами міжнародних вІдносин 

нормами мІжнародного nрава і моралі, а також корпоративними 

нормами МНУО. Світова громадська думка вnливає на уча~н~ків 

міжнародних відносин в метою виконання вже існуючих правил nо

ведінки і створення на Іх основІ нових міжнародних норм. В 

юридичній літературі громадська дУМка досліджується, як nрави

ло, стосовно nро6леми _ співвідношення nрава і моралі. Доречно, 

а нашо І ТОЧЮ1 аору, nроводити порівняння у п.вощині "громад!:ька 

думка- державний примус". Ц1 два явища: соціально! дійсності 

поклиvлн1 аа6еапечувати виконання існуючих норм. Однак ме

ханівм і сфера діІ громадсько! дУМКИ і державного примусу, ко

ло Іх суб'єктів, особливо на міжнародному р1внt, вельми 

відмінні. 

НайважлИвішим носієм світо~оІ громадсько! думки, 1нститу

аліаованим суб'єктом світового громадянського сnІвтовариства є 

ІlНУО. Дуже яскраво це nроявляється на ріаних етапах механtаму 

міжнародно-правового регулювання. 
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Так, головна роль МНУО в nроцесІ nравоутворення, на нашу 

дУМКУ, nолягає у настуnно~f: 

.1. ВстановленнІ прогалин в дІючому мІжнародному nравІ. 

жать: 

2. РоаробленнІ nроектів реаолюцІй і конвенцІй. 

3. Внесенні проектів у вІдповіднІ органи держав І МНУО -:~·а 

вшюга Іх детального ро<JглядУ. 

4. Створенні аа допомогою св І то во І громадсько І дУМЮІ мо~ 

рально-nолітичних І, по можливості, матерІальних умов 

для пІдш1сання 1 ратифІкацІІ міжнародних договорІв. 

5. Доктринальнему тлумаченнІ норм мІжнародного права 

вІдповІдно до ст. 38 Статуту МІжнародного СудУ ООН. 
До основних аавдань МНУО у nроцесІ nравореаліаацІІ нале-

1. Громадський контроль аа виконанням державами своІх ао-
6ов'яаань. 

2. Інформування світового сnІвтовариства, в першу чергу 

ООН, про факти порушення nодібних ао6ов'яаань, 

3. Роароблення І внесення пропоаицІй у вІдповіднІ органи 

держав І WJYO по nодоланню кризових ситуацІй. 
4. Утворення аа допомогою свІтовоІ громадсько! думки мо

рально-політичних І, по можливостІ, матеріальних умов 

для найшвидшого приnинення мІжнародно-nравових nорушею,. 

Таким щ~ном, можливо арабити висновок, що МНУО (особливо 

ті, що спецІалізуються в галуа! міжнародного права 1 мають 

консультативнІ вІдносини а МНУО) відіграють все більшу роль у 

механіамІ міжнародно-nравового регулювання. Цей процес є nря

мим наслідком інтеграційних явищ у світі, гуманіаацtІ і демок

ратиааціІ міжнародних відносин. 

~ роаділ "Міжнародно-правова nрирода МНУО" 

містить дослідження питань nравосуб'єктності МНУО в міжнарод

но-правовій літературі, роагляд нормативю1х актів, як! регулю

ють діяльність МНУО в світовому сп!вто~аристві, аналіа nробле
ми вианачення поняття МНУО як суб'єкта міжнародного nрава. 

Поява на міжнароднІй аренІ МНУО привернула до себе увагу 

вчених вже в 70-1 роки ХІХ сторіччя. С€ред праць того часу ~м 

аустрlчаємо твори, в яких автори починають торкатися ~тання 

міжнародно! правосуб'єктності "міжнародних . nриватних 
асоцІацій". 

В дореволюційній літературі необхідно Віданачити дві 

основні точюІ аору: вианання 1 ааперечення МНУО як су6'~кта 
міжнародного права. При цьому в межах кожно! точки аору є нап-
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рямю1, які відріаняються між сою6ою. Відnовідно можливо аапро

понувати таку класифікацію: 

1. Заперечення МНУО як суб'єкта міжнародного права: 
а) моністичний, суворо етатисьІ'.мй погляд (А.К.Бялецький, 

М.М.Голубєв, О.М.Горовцев, В.П.Даневський та інші); 

б) концепція пара.лельних міжнародних суб'єктів (Ф.Ф.мартенс). 

2. Вианання МНУО як суб'єкта міжнародного права: 
а) ллюраліетичний погляд ( П.Є . .!'.ааанський, Л.О.Камаровсь

кий, В.А.Уляницьюrй, О.С . Ященко та інші); 

6) антиетатиський погляд (П.Покровсью1й). Дослідники, які 

ааперечуваJІИ міжнародну правосуб'єктні сть 

МНУО, вва.х~ головними оанака1~1 суб'єкта міжнародного права 

суверен1 тет, територію і населення. Отже, оанаю1 держави ото

тожнюваJІИся а оанау~ми суб'єкта міжнародного nрава. Цю точку 

аору поділяли А.К.БялецьУ.ий, М.М.Голубєв, О.М.Горuвцев, 

В.П.ДаневсьУ.ий, О.Н.Нерсесов, !.Ніколаєв, І.Рогалевич та ін. 

Однак активна діяльність МНУО амутує авернути на себе 

увагу представників етатиськоІ точки аору і в його рамках шу

кати пояснення міжнародно-nравового положення МНУО. Наприклад, 

Ф.Ф.Уартенс вводить nоняття "Суб'єкти nрава в сфері міжнарод

них сполучень" 1 відносить до них всіх учасників міжнародних 
відносин крім держав. 

Ідея існування особливого громадського nрава, яке рогвим

вається самостійно, діяльністю сусnільства, 6еа втручання дер

жави, була висловлена В.М.Лешковим в 1858 році. М.Шnілевський 
у 1875 році аастосував це вчення до міжнародного nрава, яке 

nоділив на три галуа!: 1) міждержавне право; 2) міжнародне 
грома.д~ьке право; З) міжнародне приватне право. Ці nогляди 

поділяв також Л.О.Камаровський. 

найбільш nовне дослідження міжнародних органівацій в до

революційній літературі·належить П.Є.Кааанському, котрий обг

рунтУJjав 1снуJІаННя "nрава міжнародних товариств". П.Є.Кааа.нсь

кий виступав аа ллюраліетичний склад суб'єктів міжнародного 

nрава, дав вианачення 1 покааав похідний характер міжнародно! 
правосуб'єктності МНУО, розробив класифікацію міжнародних ор

ганіаацій, а також віданачив nерші оанаки співробітництва МНУО 

- l.IYO. 
Міжнародну nравосуб'єктність МНУО 

О.С.Ященко 1 В.А.Уляницький. 
вигнавали також 

Особливу nоаицію аайма.в П.ПокровсьУ.ий, яю1й вианавав 

~іжнародну nравосуб'єктність юридичних осіб 1 індивідів, але 

ві~овляв в ній державам. 
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Погляди юристів - міжнародників радянсtкого періодУ мож

ливо класифікувати таким чином: 

1. Заперечення МНУО як суб'єкта міжнародного права: 
а) моністичний, суворо етатиський погляд (В.М.Дурденевсь

кий, С.Б.Rрилов, Л.А.Мод.жорян); 

б) плюрал!стичний, загальновизнаний етатиський погляд 

(Ю.Я.Баск!н, !.!.Лукашук, Є.Т.Усенко та інш!); 

в) паралельних суб'єктів (В.М.Шуршалов, Г.П.Задоро.жний, 

В.В.Rравченко, В.Д.БордУнов). 

2. Часткове визнання мl.жнародноІ правосуб'єктності МНУО 

(Г.І.Мороаов, !.!.Коваленко, Є.С.Пчел!нцев, В.Л.Ющенко 

та інш!). 

3. Визнання МНУО суб'єктом міжнародного права: 
а) тільки в рамках консультативних відносин а МНУО 

(Г.М.Вельямlнов, І.П.Бл1щенко, М.М.Солнцева та lншl); 

б) всіх МНУО, статути 1 діяльність яю1х не суперечить за
гальним принципам міжнародного права (Н.В.Захарова). 

Представники суворо етатиського, моністичного наnрямку 

рахували суб'єктами міжнародного права тільки держави 1, як 

тимчасових суб'єктів, народи, як! борються аа свою дер

жавність. Серд правоанавц!в слід відзначити В.М.Дурденевсько

го, С.Б.Rрилова, Л.А.Мод.жорян та інших. 

В межах суворо етатиського напрямку В.М.Шуршалов, як 1 
Ф.Ф.Мартенс на початку сторіччя, допускав !снування суб'єктів 

міжнародного права (держави) на противагу суб'єктам міжнарод

них правовідносин (МНУО 1 Індивіди). При цьому В.М.Шуршалов 

вступив в протиріччя а головними положеннями аагальноІ теоріІ 

nрава, згідно а якими не можливо бути суб'єктом nравовідносин 

і не бути nри цьому суб'єктом самого права. Але заслуга 

В.М.Шуршалова полягає в тому, що він 6ув одним а перших ра

дянських дослідників, які покааа.nи існування в міжнародному 

праві відносно невеликоІ кількості правоутворюючих 1 значно 

ширшого кола nравореаліауючих суб'єктів. 

В наш час у м1.жнародно-правов1й літратурі переважає плю

ралістичний, але все .ж етатиський погляд на природу- су6'ектів 

міжнародного права. Більшість авторів (Ю.Я.Баскlн, І.І.Лука

mук, Є.Т.Усенко, С.В.Черніченко та ін.) вианають міжнародну 

правосуб'єктність як держав, так і МУО, але відмовляють в ній 

МНУО. В рамках цього напрямку В.Д.Бордунов, Г.П.Задорожний, 

В.В.Кравченко беруть у В.М.Шуршалова положення про можливість 

існування паралельних суб'ект!в 1 аастосовують Іх відносно 

МНУО. 
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Найбільш чітко питання про комплексне міжнародно-nравове 

дослідження МНУО було поставлено ·г.І.Мороаовим. Роаглядаючи 
консультативнІ вІдносини МНУО- МУО, Г.І.Мороаов nрийшов до 

висновку, що ця груnа МНУО повинна володіти деякими міжнарод

но-правовими елементами. Цю точку аору пlдтримаr~ О.І.Каминlн, 

Т.М.Ковальова, І.І.Коваленко, М.Б.Крилов, І.С.макарова, 

С.О.Мал1н1н, Є.~.Пчелlнцев та Інші. 

Праці Г.І.Мороаова доавоJшли досліДникам (І.П.Бліщенкоj 

Г.М.Вельямінов, Р.А.Мюллерсон, М.М.Солнцева та Ін.) ~ільш ре

тельно роаглянути юридичну природу МНУО 1 вианати Іх 

функцІонувальними правореалlауючими суб'єктами мІжнародного 

права. 

Дещо ішm1й погляд має Н.В.Захарова, яка вважає, що міжна

родна правосуб'єктнІсть МНУО виruшва.s також а аагальновиананих 

nрияw1пів міжнародного права. 

У світовій літературі по МНУО 61льшlсть досліджень обме

жу.sться історі~М нарисом і роаГлядом консультативних 
відносин а l.r!O. Існує дві основнІ точки аору асіnеречення 

(Д.Грейг, ДЖ.Гуфрей, К.-А.Кольяр, Р.Пап1н1, Е.Пічкард, Е.Сто~ 

тич та ін.)і вианання (Д.Еовет, Я.Броунли, Кармела Applc, Ла-

6ейр1-.Менахем, С.Пашовск:l, А.Фердросс та 1н.) МНУО як суб'єкта 

мі~лародного nрава. 

Своєрідністю відріаняються погляди так аваних "структур

них функціоналІстів", якІ вважають, що МНУО нее суб'єктами 

сучасного мІжнародного права, але Іх дІяльність регулюється 

нормами особливого "транснаціонального права". Погляди при

хильників "світовQГО права" ;(У.Д.'ІІенкс, Р.'<!юлк, Г.Кларк, 

м.:макг.~"гал, Ф.Ріго та Інші), однією а рі анавидностей якого є 

"транснаціональне право", вже піддавались критицІ в міжнарод

но-nравовій літерату~l. До поаитивних моментів роаглянутих те

орій, на нашу дУМКУ, слід віднести спробу подолання етатиаму у 

міжнародних відносинах, привернення уваги міжНародно-правово! 
науки до сфери недер~вного співробітництва, детальну 

класифікацію функцій 1-с~руКтур МНУО, ьакопичення енциклопе
~х даних про існуючі міжнародні орган1аац1 І, що у сукуп

ності є важливим фактором роавитку науки про L~O. 

Роаглянувmи plaнl точки аору відносно проблеми мtжнаро'д

но~ ПР§-ВОсуб'єJ<;тност1 МНУО, с.n1д констатувати, що єдиного nо

няття суб'єкта в сучасній на~~чі мІжнародного nрава не скла

Jюся. 

на нашу думКу' 
вог·rб'єктностІ є 

практичним критерієм міжнародно! nра

тільки валод1ння правами 1 несення 
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обов'язкІв, які адійснюються на міжнародному рівні. Всі інші, 

"специфічні". критері r необхідні для диференЦІац! І І\Же існую

чих суб'єктів мІжнародного nрава (сувереннІ - несуверенні, 

nервинні -похідні, правоутворюючі -правореалівуючі, постійні 

-тимчасові, універсалЬнІ -функцІональні та ін.). Для вивнан

ня будь-якого учасника міжнародних відносин суб'єктом мІжна

родного права необхІдно вивначити ті норми мІжнародного nрава, 

які беапосередньо надІляють його суб'єктивними nравами і пок

ладають вІдповіднІ о6ов'яаки. 

Серед міжнародних нормативних актів, які регулюють 

діяльність МНУО, слІд виділити такі: 

1. Багатосторонні мІждержавнІ договори. 
2. ДвостороннІ мІждержавні договори. 
3. Реаолюці І МУО І М1JІ'.державних конференц! й. 

4. МІждержавні політичні домовленості. 

5. Угоди про сnівробітництво МНУО а державами і МУО. 

б. Акти МНУО і міжнародних неурядових конференцій. 
В цьому nереліку присг·ні рі анапорядкові міжнародні акти, 

що довваляє припустити Існування системи міжнародних норм (пра

вових і неправових), яка дінамічно роавивасться 1 . спеціально 
прианачена для регулювання діяльності МНУО в свІтовому співто

варистві. 

Серед .мІждержавних договорів, які 6еаnосередньо надІляють 

МНУО првореаліауючою (функціональною) правосуб'єктністю, не

обхІдно наавати чотири Женевські RонвенціІ про аахист жертв 

війни вІд 12 серпня 1949 року і два Додаткових Протокола до 

них від 8 червня 1977 року. 
По цих угодах міжнародна правосуб'єктність надасться 

МНУО: 

1: В рамках повноважень, nередбачених для Держави-Покро

вительки. 

2. В о6сяаі, nередбаченому тільки для Міх_народного 

комітету Червоного Хреста. 

3. В о6сяаі, nередбаченому для інших органіаацій, які 

відповідають вимогам Конвенцій і ворогую~1х сторін у 

конфлікті. 

Відnовідно до КонвенціІ npo охорону всесвітньо! культур
но! спадщини від ?З листоnада 1972 року такі МНУО; як Міжна

родний дослідницьюm центр по а6еріганню 1 реставрації куль
турних цінностей (Рисью1й центр), Міжнародна рада по охороні 

пам'ятників та історичних місць (ІКОМОС) і Міжнародний союг 

охорони природи (МСОП) мають право 6ути nрисутніми а дорадчим 
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голосом на аас!даннях МІжурядового КомІтету (ст.8). 

Сфери неурядового спІвробІтництва торкаються Регламент 

рад!оав'яаку, МІжнародна КонвенцІя проти апартеІдУ в спорт! 

1985 р., Європейська КонвенцІя про внанання прав юридично! 

особи МНУО 1986 р., Євроnейсьv..а. ХартІя мІсцевого самоврядУван

ня 1985 р. та ІншІ. 

Особливе мІсце серед мІждержавних 

установчІ акти всесвІтнІх МУО. Наприклад, 

Статуту ООН виn.nивае, що ЕКОСОР вступае. у 

МНУО беапосередньо, беа санкцІІ будь-яко! 

договорІв займають 

Іа змІсту ст. 71 
вааемнІ вІдносини а 

держави. ЦІ мІжна-

роднІ вІдносини не охоплюються юрисдиtr.ц!ею нацІонального аако

нодавства, а регулюються нормою мІжнародного договору. Д.nя 

nодІбню:: вІдносин а нацІональними неурядовими орган1аац1ями 

вже потрІбна спецІальна санкцІя дер~ави перебування. 

АналогІчнІ статтІ мІстять установчІ акти ЮНЕСКО (ст.ХІ, 
n.4), МОП (ст.12,n.3), ВООЗ (ст.71), ФАО (ст.lЗ) та Ін. 

C.nlд аааначити, що право .людини на свободУ мІжнародно! 

асоцІацІІ е ·невІд'ємною складовою частиною права на свободу 

асоцІацІй ваагалІ І до свого чІткого аакр!плення в 

ун!верса..nьн!й конвенцІІ про ~~О nовинно користуватись всІма 

передбаченими механізмами мІжнародно-правового аахисту. 

Реаолюц!І ММУО, якІ регулюють дІяльнІсть МНУО, под!.nя

ються на обов'яаковІ 1 рекомендацІйні. 
До першоУ групи належать реаолюц!І, як! торv..аються 

внутрІшнього життя МУО, або е аагальноприйнятим тлумаченням 

вІдповІдних статтей установчих актів МУО. Наnриклад, реао.nюц!я 

Генерально! Асамбле! ООН про надання МІжнародному комІтету 

Червоного Хреста статусу спостерІгача (жовтень 1990 р.). Іншим 

приу...nадом є реао.nюц!я ЕКОСОР 1926 вІд 23 травня 1968 р. -"За

ходи по консультацІях а неурядовими організацІями", яка не 

тільки передбачає механІам реаліаац!І ст. 71 Статуту ООН, 
містить необхІднІ для цього процесуальнІ норми, a.ne й дає аа
гальноnрийняте тлумачення статтІ установчого акта МУО. С.nІд 

аааначити, щd реао.nюц!я ЕКОСОР 1296 для конкретноІ МНУО буде 

носити обов' яаков11й характер тІльки в тому раа 1, ЯУJЦО укладено 

спеціальну угодУ про консультац1І мІж МНУО 1 ЕКОСОР. Шляхом 

рекомендацІйних реаолюц1й, якІ мають високий мора..nьно-пол!тич

ний характер, МУО визначають напрямю1 свое І дІ яльност 1 1 аал
рошують до сn1вроо1тництва МНУО. 

Значний вплив на дІяльнІсть МНУО виявляють пол1тичн1 до

мовленностІ до=:ржав (ХельсІнксЬкий документ 1992 р. "Виклик 
часу переІ,,! н", Документ Московсько І наради Конференц! І а 
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людського виміру НБСЄ 1991 р. та ін.), а також угоди між МНУО, 

з одніє! сторони, та державами і МУО, -з друго!. Так, умови 

угоди ООН з МНУО містяться в реаолюці І ЕКОСОР 12'd6 вІд 23 
травня 1968 р. Подающt ааяву про баwання отримати консульта

тивю1й статус, МНУО тим сшАИм висловлює агодУ а умоваw1 мІжна

родно! угоди. В свою чергу, ЕКОСОР вираwае агодУ на вианання 
конкретноІ МНУО стороною уго~1 в спецІальнІй реаолюцІІ. 

Характериауючи угоду про консультаціІ ООН МНУО, слід 

віданачити, що вона має: , 
а) спроЩений порядок укладання, коли наділення партнера 

.nовноваженнями для укладання угоди 1 умови останньо! вианача
ються однією стороною (ООН), а друга сторона (МНУО) висловлює 

свою агодУ на обов'яаковість для неІ вже Існуючих 1 не пдляга
ючих амІнам положень; 

б) строковий характер і nереглядається кожні 4 роки; в) 

обмеЖене коло об'єктІв 1 не включає питань політично-
го, військового та Іншого характеру. Для регулювання - свое! 

дІяльності МНУО виробляють са-

мостійно особливий в11д соціальних норм, якІ одержали нааву 

корпоративних норм МНУО. Вони містяться в мІжнародних неурядо

вих угодах 1 реаодЮцІях МНУО. 
Роаглянув~1 міжнародно-правові норми, які регулюють 

діяльність МНУО, ми прийшли до висновку, що цІлий ряд МНУО во

лодіє міжнародною правореалізуючою (функцІбкальною) nра

восу6'єктністю. 

Таким чином, можливо аапроnонувати nонятт~ МНУО як сnе

цифічного суб'єкта міжнародного права: 

МНУО - це основний Інститут світового громадянського 

співтовариства, який об'єднує на постійній основі суб'єктІв 

внутрІдержавного права.к1лькох краІн, володіє nравореал1ауючою 

(функціональною) міжнародною правосуб'єктн1стю в межах, перед

бачених правоутворюючими суб'єктами міжнародного права, не 

стаLить своєю метою одержання nрибутку 1 діє у відnовідності а 

основними nринципами і норма~ш міжнародного права. 

Треrій роаді.п - "Украlна 1 світове громадянське співтова
риство" - містить аналіа авконодавства УкраІни, яке регулює 

дІяльність МНУО та Інших суб'єктів світового громадянського 

співтовариства на територ1І нашоl краІни. Формулюються nроnо

зицІl щодо удосконалення окре~mх нормативних актів .1 рекомен
дацІІ по полІnшенню органІаацІІ 1 діяльностІ державних Інсти

тутів в сфері сnІвробІтництва а громадськими організаціями. 

Право громадян УкраІни на свободУ об'єднань закрІплює 
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ст .4'::1 Конституц1 І УкраІни. МІжнародна дІ я.льнІ сть МНУО регу

.nюється Законом УкраІни "Про об'еднання громадян" вІд 16 черв
ня 1992 р. аІ амІнами І доповненнями вІд 2 .листопада 1'::193 р. 

На основІ цього Закону У~бІнет МІнІстрІв прийняв ряд постанов 

(І'І 140, 143, 144, 145 вІд 26 .лютого 1'::1'::13 р. а! амІнами І до

повненнями вІд 22 .лютого И94 р.). 
КрІм того, мІжнародна дІяльнІсть громадських об'єднань в 

УкраІні регу.тооться також Законом "Про свободУ совІстІ І 

релігійних органіаацІй" вІд 23 квІтня 1991 р., 3_аконом "Про 

охорону навколишнього природного середовища" вІд 25 червня 

1991 р., Законом "Про споживчу кооперацІю" від 10 квІтня 1992 
р., Законом "Про природно.:.заповІдний фонд" Ід 16 червня 19'::12 
р., Законом "Про нацІональнІ меншини в УкраІні" вІд 25 червня 
1992 р. та Ін. 

Право громадян Інших держав та осІб беа громадянства 

вступати до легалІаованих громадсью1х об'єднань ( аа винятком 

політичних партІй) передбачає ст. 16 Закону УкраІни "Щю пра
вовий статус іноаемців" вІд 4 лютого 1994 р. 

Ряд нормативних актІ-в, виданих Президентом УкраІни, а та

кож ве.лию1й масив постанов УРЯдУ УкраІни мають вІдношення до 

міжнародно! дІяльностІ МНУО. Проте чинне ааконодавство 

аакрі!l.ЛІОЄ відповідний мінІмум прав 1 свобод, котрІ необхідні 

суб'єктам громадянського суспІльства ДJІЯ адІйснення свое! 

мІжнародно! дІяльностІ, а також надІляє державнІ Інститути не

е6хІдною компетенцією в сфері співробітництва а ,вітчизняними і 

зару61жними неурядовими орган1аац1ями. 

Однак чинне аак:онодавство УкраІни потребує nодальшого 

удоскоr_J.JІення у напрямку 61л:ьmоІ демократиаацІ І і чІ тк:ого роа

межування функцій між інститутами громадянського сусnІльства 1 
nравово! держави, що формуються в УкраІнІ. З цих nоаицій 1 
nроnонується внести ряд амін 1 доnовнень до діюЧJІХ ваконодав
чих актів та ревробити 1 nрийняти нову нормативну 6аау ДJІЯ. 

nоліnшеннЯ д1ЯJІьност1 ' неурядовІ1Х організацій в УкраІні (див. 

nідсумкові висновки). 

В реаультат1 дисертаційного дослідження ми прийшли до та

ких Ііі'дсУJІ1ШВН1С внсвоВІtів: 

1. Сучасне мІ~~ародне співтовариство складається а двох 

вааємоnов'яааних рівнів мІжнародного спІворобітництва ~ мІжна
родного сnівтовариства дер~ав (міждержавна! системИ) 1 світо
вого громадянського сnівтовариства. Ееа урахування світового 

гро~едянського співтовариства немоЖJІІ1ве формування у wайбутнь

ому nравового світового співтовариства, а сьогодні останнє ви-



- і?. -
конує важливу роль зовнішнього фактора у процес! розбудови в 

Укра І fi11 громадянського сусп !.nьства і правово І держави. 

2 . Основним знаряддям, аа допомогою якого свІтове грома

дянське співтовариство адатне впливати на міждержавну систему 

є світова громадська думка, котра може мати як рекомен

дацІйний, так 1 обов'язковий характер. 
З. найваІк.ливlшими носІ; rn світовоІ громадсько! дУМКИ та 

Інституаліаованими суб'єктами світового громадянського співто

вариства, як! вІдІграють все бІльш вагому роль в механізм! 

мІжнародно-правового регулювання. При цьому, найбільшою ак

тивнІстю вІдрІзняються МНУО, як! спецІалІзуються в галузі 

мІжнародного права І мають консультативнІ відносини з L~O 

(АсоцІацІя мІжнародного права,Інститут міжнародного права та 

Ін.). 

4. Одним з основних наукових результатів дослідження є 

наступне поняття МНУО як специфІчного суб'єкта мІжнародного 

права, що вперше подається в мІжнародно-правовій лІтературІ: 

МНУО - це основю1й 1 нститут св 1 тового громадянського 

спвtтовариства, я~~й об'єднує на постійній основі суб'єктів 

внутрtдержавного права декІлькох краІн, володіє правореалІзую

чою (функцІональною) мІжнародною правосуб'єктн!стю в межах, 

передбачених правоутворюючими суб'єктами міжнародного nрава, 

не ставить своею метою одержання nрибутку 1 діє у 

в1дпо~1дност1 з основними принципами 1 нормами міжнародного 

права. При цьому мІжнародна правосу6'ектнlсть належить не усім 

МНУО, має несуверений, похІднИй 1, більтою частиною, тимчасо
вий характер ( напри~~ад, консультативні відносини МНУО з 

ООН). 

5. По відношенню до конкретних нормативних актів nроnо

нуеться таке: 

а) розробити 1 прийняти Закон "Про громадськІ організацІІ 
в УкраІнІ", де: 

- значно спростити механІзм легал1зац1І громадських ор

ганізацій ( наnриклад, шпяхом судово! реєстрац1І); 
- дати визначення неурядова! органІзаціІ іноземноІ держа

ви І МНУО, штаб-квартира якоІ nеребуває за межами територ1І 

УкраІни; 

- усунути пщшт1йн1 розбіжностІ з терміhОМ "міжнародна 

громадська організацІя", застосувавши його т1.nьки до МНУО, 

штаб-квартири яких знаходяться на територІІ УкраІни; 

- ВИІ'JІЮЧИти nовторну легалізацію і реєстрацію м1сце~::их 1 
всеукраІнських громадських організацій, які стали членами 
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МНУО; 

- sакрІnити демократичне nоJІоження, яке nередбачає мож

JІивІсть врегулювання вІдносин мІж державою І МНУО вІдповІдних 

домовленностей; 

-передбачити Інститут громадсько!, у тому числІ мІжна

родно!, експертиги всІх zаконодавчих актІв, що стосуються прав 

І свобод людини та Ін. 

6) роаробити І прийняти спецІальнІ Закони про полІтичнІ 

парт!!, професійнІ спІлки, творчІ сnІлки, благодІйнІ фонди в 

УкраІнІ; 

в) внести демократичн\ гмІни 1 доповнення в численнІ По
ложення про мІнІстерства І відомства УкраІни, передбачивши 

можливІсть спІвробІтництва z вІтч.Іtаняними І аакрдонними неуря

довими орган\аацІями, а також а окремими особами в якостІ 

експертІв, консультантІв та Ін.; 

г) доповнити 8іll~онодавство про мІсцеве самоврядУвання по

ложеннями про компетенцІю в сферІ мІжнародного спІвробІтництва 

спорІднених мІст, можливІсть самостІйно! участІ адмІнІстратив

но-територІальних одиниць УкраІни в дІяльностІ МНУО та Ін. 

По темІ дисертацІІ опублІкованІ такІ роботи: 
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шенствования ааконодательства Украин~ и практики его примене

ния. Теа. докл. и науч. сообщ. межрегиона.ль~ науч. конф. мо

лодУх уче~х. - Харьков, 1991. - С.27-28. 
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3. МеждУнародное nраво и.мировое общеетвенное мнение // 
АктуальнЬІе вопросУ правотворчеекай и правоnриментительной дея

тельности. Сб. науч. т~удов. - К., 1992. - С.122-128. 

4. Украина и мировое гражданское сообщество 11 Правовое 
регулирование государственного строительства в Украине и nроб

леМУ совершенствования ааконодательства. Теа. докл. и науч. 

сообщ. мерегиональной науч. конф. моло~х учен~х. - Харьков, 

1992. - С.31-33. 

5. Мировое гражданское сообщество: становление понятия !І 
ЮридичесУ..ая наука и nроблемЬІ формировния демократического nра

вового государства Украина. Сб. науч. трудов. - :К. , 1993. -
С.19-25. 
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Taгasov O.V. Inteгnational non-goveгnmental oгganizations 

in the system of the woгld civic con~unity. The disseгtation 

(manuscгipt) fог obtaining а scientific degгee of the 
candidate of sciences (Law) on the speciality 12.00.10 
Inteгnational Law. The V.M.Koгetsky Institute of State and Law 
of the National Academy of Sctences of Ukгaine, Kiev, 1995. 

Тhе disseгtation woгk has been dedicated to the Ьаsіс of 
theoгy of inteгnational non-goveгnmental organizations 
(INGOs), Which аге consideгed in the fгamewoгk of conception 
of the woгld СІVІС co~unity. It has been noted. In the woгk 
that гeasearching of the contempoгary woгld c~unity should 
Ье conducte.d taking into account the new phenomenon of the 
civilyzatton І the woгld ctvic con~unity, which fге the Ьasis 
for creation in the futuгe tnteгnational legal con~unity. The 
role of JNGOs has t.een showed in the mecr.anism of 
Іnteгnational legal гegulation as а саггіег of inteгnational 

public opinton. The functtonal 1nteгnational peгsonality of 
INGOs, as а гealizatoг of law, has been well gгounde{! in the 
woгk. 

Тарасов О.В. Международн~е неправительственн~е органиаа

цин в системе мирового гражданского сообщества. 

Диссертация (рукопись) на соискание научной степени кнди

дата юридичесУ~Х наук по специальности 12.00.10 - междуНарод

ное право, Институт государства и nрава им. В.М.Корецкого НАН 

Украин~. КИев, 1995. 
ДИссертация посвящена основам теории международ~х непра

вительственн~х органиааций' (МНПО), рассматривае~ в рамках 
концепции мирового гражданского сообщества должно проводиться 

с учетом нового явления цивилиаации мирового гражданского 

сообщества. Покааана роль МНПО в механиаме междУнародно-nраво

вого регулировния как носителя мирового общественного мнения. 

Обоонована международная nравореалиаующая (функциональная) 

правосубьктность МНПО. 

КЛючові слава: мІжнароднІ неурядовІ органІааціІ, світове 

громадянське сnІвтовариство, суб'єкт міжнародного nрава, гро

мадські об'єднання. 
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