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Передмова 

Курс “Суспільні обєднання України” є спеціальною юридичною 

дисципліною. Предмет базується на законодавчому фундаменті, який 

сформований в період незалежної держави України. Відправною основою 

вивчення предмету є Закон України “Про обєднання громадян”. Ключові 

аспекти курсу передбачають вивчення та трактування  Законів України: 

 “Про благодійництво та благодійні організації” 

 “Про політичні партії в Україні” 

 “Про свободу совісті та релігійні організації” 

 “Про молодіжні та дитячі громадські організації” 

 інші 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
З НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

СТУДЕНТАМИ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 
Написання контрольних робіт є важливим етапом в підвищенні знань 

студентів по дисципліні. Метою написання контрольних робіт є: вивчення, 
аналіз, оцінка і систематизація опанованої літератури, а також розміщення її 
в роботі згідно з планом, що поглиблює знання по конкретній проблемі, 
допомагає виробити у студента деякі навички (уміння) працювати з 
літературними джерелами, вірно аналізувати, узагальнювати, тлумачити 
законодавство, вивчений матеріал.  

Виконується робота державною мовою, із застосуванням правової 
термінології.  

Теми контрольних робіт пропонуються студентам на початку вивчення 
предмету. 

Студент має право вибрати варіант контрольних робіт із переліку, 
запропонованому викладачем. 

Важливе значення  для успішного виконання контрольної роботи має 
добір літератури. Студенти можуть використовувати навчальні посібники, 
додаткову літературу, монографії, публікації, законодавство України. 

Контрольна робота повинна мати таку структуру: 
 
 - Вступ; 
 - Основні питання роботи; 
 - Висновки; 
 - Список використаної літератури. 
Обсяг контрольної роботи – до 5-7 друкованих аркушів (14 шрифт, 

інтервал – 1,5) або 8-12 рукописних. Використаних джерел – не менше 5. 
Зразок оформлення титульного листа роботи визначено навчальною 

частиною заочної форми навчання . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ВАРІАНТИ 
контрольних робіт з дисципліни "Суспільні об'єднання України"  

(заочне форма навчання) 
 

I варіант 
1. Об'єднання громадян та їх види. 
2. Нагляд та контроль за діяльністю об'єднань громадян. 
 

II варіант 
1. Обмеження на створення та діяльність об'єднань громадян. 
2. Відповідальність за порушення законодавства об'єднання громадян. 
 

III варіант 
1. Особливості принципів створення та діяльності об'єднань громадян. 
2. Міжнародні зв'язки об'єднань громадян. 
 

IV варіант 
1. Взаємовідносини держави і об'єднань громадян. 
2. Функції політичних партій. 
 

V варіант 
1. Порядок створення об'єднань громадян. 
2. Види політичних партій. 

 
VІ варіант 

1. Порядок припинення діяльності об'єднань громадян. 
2. Реєстрація та права політичних партій. 
 

VII варіант 
1. Легалізація об'єднань громадян. 
2. Обмеження та права політичних партій. 
 

VIII варіант 
1. Статутні документи об'єднань громадян. 
2. Релігійні організації та релігійні громади. 
 

IX варіант 
1. Порядок реєстрації об'єднань громадян. 
2. Релігійні управління та центри. 
 

X варіант 
1. Права об'єднань громадян та їх власність. 
2. Духовні навчальні заклади. 
 
 



Рекомендована література: 
1. Закон України „Про об'єднання громадян" N 2461-XII від 16.06.1992р., зі 
змінами та доповненнями станом на 2009р. 
2. Закон України „Про політичні партії в Україні" N 2365-III від 5 квітня 2001 
р., зі змінами та доповненнями станом на 2009р. 
3. Закон України „Про молодіжні та дитячі громадські організації" N 281-XIV 
від 
1.12. 1998 р., зі змінами та доповненнями станом на 2009р.  
4. Закон України „Про благодійництво та благодійні організації" N 531/97-ВР 
від16.09. 1997 р., зі змінами та доповненнями станом на 2009р. 
5. Закон України „Про свободу совісті та релігійні організації” N 987-XII від 
23.04.1991 р., зі змінами та доповненнями станом на 2009р. 
6. Закон України „Про кредитні спілки” N 2908-III від 20.12. 2001 р., зі 
змінами та доповненнями станом на 2009р. 
7. Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств”  N 334/94-ВР 
28.12. 1994 р., зі змінами та доповненнями станом на 2009р. 
8. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Положення про 
порядок державної реєстрації благодійних організацій” N 382 від 30.03.1998 
р., зі змінами та доповненнями станом на 2009р. 
9. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Положення про 
порядок легалізації об'єднань громадян” N 140 від 26.02. 1993 р., зі змінами 
та доповненнями станом на 2009р. 
10. Постанова Кабінету Міністрів України „Про порядок реєстрації 
символіки об'єднань громадян” N 144 від 26.02.1993 р., зі змінами та 
доповненнями станом на 2009р. 
11. Постанова Кабінету Міністрів України „Про порядок реєстрації філіалів, 
відділень, представництв та інших структурних осередків громадських 
(неурядових) організацій зарубіжних держав в Україні” N 145 від 26.02.1993 
р., зі змінами та доповненнями станом на 2009р. 
12. Постанова Кабінету Міністрів України „Про порядок справляння і 
розміри збору за реєстрацію об'єднань громадян” N 143 від 26.02.1993 р., зі 
змінами та доповненнями станом на 2009р. 
13. Постанова Кабінету Міністрів України „Про розміри і порядок 
справляння плати за державну реєстрацію благодійних організацій” N 383 від 
30.03.1998 р., зі змінами та доповненнями станом на 2009р. 
14. Розпорядження державної комісії з регулювання ринків фінансових 
послуг України „Про затвердження Примірного статуту кредитної спілки” N 
67 від 02.10.2003р. 
15. Лист Державний комітет України з питань регулювання політики та 
підприємництва „Про приведення статуту кредитної спілки у відповідність 
до Закону України "Про кредитні спілки" N 6936 від 08.10.2004 р.  
 

 


