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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” 

 та інші. 
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Тематичний план 
 

№ НАЗВА ТЕМИ І ЗМІСТ ЗАНЯТЬ Вид занять / Кількість годин 

 
 

 
 

Теоретичні Лабор., 
Практ. 

Самостійні 
1 2 3 4 5 

 
1. 

Суспільні об’єднання – суб’єкти правових 
відносин. 

2 2 2 

 
2. 

Адміністративно-правове регулювання 
об`єднань громадян.  

2 2 2 

 
3. 

Засади діяльності  та статус об`єднань 
громадян. 

2 2 2 

 
4. 

Порядок створення та принципи діяльності 
об`єднань громадян. 

2 2 2 

5. Права зареєстрованих об`єднань громадян. 2 2 2 

6. Нагляд та контроль за діяльністю об`єднань 
громадян. 

2 2 2 

7. Основні види політичних партій в сучасному 
світі. 

2 2 2 

8. Політичні партії в Україні. 2 2 2 

9. Релігійні організації в Україні. 2 2 2 

 ВСЬОГО 18 18 18 
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Тема №1. Суспільні об’єднання - суб’єкти правових відносин. 
 

План 
1. Історичний аспект розвитку суспільних об’єднань в Україні. 
2. Визначення об’єднань громадян. 
3. Види суспільних об’єднань. 
 
Історичний розвиток виникнення суспільних об`єднань в Україні. 
 Об’єднання громадян— це добровільне громадське формування, створене на 

основі єдності інтересів, для спільної реалізації громадянами своїх прав і свобод. 
Об’єднання громадян поділяються на політичні партії та громадські організації. 

 
 

Тема № 2. Адміністративно-правове регулювання діяльності об’єднань 
громадян. 

План 
1. Регулювання діяльності об’єднань громадян. 
2. Обмеження на створення і діяльність об’єднань громадян. 
 
Діяльність суспільних об’єднань громадян регулюється Конституцією України, 

законами України, які приймаються Верховною Радою, указами Президента, 
постановами Кабінет Міністрів України, положеннями Кабінету Міністрів України, 
положеннями, підписаними Президентом України, постановами правління 
Національного Банку України, наказами Державної податкової інспекції та інші. 

В законодавстві України чітко визначається, перелік об`єднань,  які не 
підлягають легалізації, а діяльність легалізованих об’єднань забороняється в судовому 
порядку. 

Забороняється створення і діяльність політичних партій, керівні органи або 
осередки яких знаходяться за межами України. 

 
 

Тема № 3. Засади діяльності та статус об’єднань громадян. 
План 

1. Принципи створення та діяльності об’єднань. 
2. Держава та об’єднання громадян. 
3. Статус об’єднань громадян. 
 

Об’єднання громадян створюються на основі: 
- добровільності: 
- рівноправності їх учасників; 
- самоуправління; 
- законності; 
- гласності. 
Держава забезпечує додержання прав і законних інтересів об’єднань, які 

легалізовані згідно законодавства України. Втручання держави в діяльність об’єднань 
не допускається, окрім випадків, передбачених законом. 
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Об’єднання можуть мати слідуючий статус: місцевий, всеукраїнський та 
міжнародний. 

Об’єднання громадян мають право на добровільних засадах створювати спілки, 
блоки, коаліції і підписувати між собою певні угоди. 

 
 
Тема № 4. Порядок створення та принципи діяльності об’єднань громадян. 

План 
1. Засновники об’єднань громадян. 
2. Статут об’єднань громадян. 
3. Легалізація та реєстрація об’єднань громадян. 
4. Припинення діяльності об’єднання громадян. 
 
Засновниками політичних партій можуть бути громадяни України, які досягли 

18 років, необмежені судом в дієздатності і не перебувають в місцях позбавлення волі. 
Засновниками громадських організацій можуть бути громадянами України, 

громадянами інших держав та особи без громадянства, які досягли 18 років, а 
молодіжних і дитячих організацій— 15-ти років. 

Рішення про заснування приймається установчим з’їздом (конференцією) або 
загальними зборами. 

Членам політичних партій можуть бути тільки громадяни України з 18 років. 
Членами громадських організацій можуть бути особи, які досягли 14 років. Вік в 
дитячих та молодіжних організаціях визначається статутом. 

2. Статут повинен містити: 
1. Назву(відмінну від існуючих); 
2. Його статус та юридичну адресу; 
3. Мета та завдання організації; 
4. Умови і порядок прийому і вибуття; 
5. Порядок створення та діяльності статутних органів, місцевих осередків та їх 
повноваження; 
6. Права та обов’язки членів об’єднання; 
7. Джерела фінансування та використання фінансів та майна. 
8.  Порядок звітності та контролю за господарську діяльність або комерційну 
діяльність. 
9. Порядок внесення змін і доповнення до статуту. 
10. Порядок припинення діяльності об’єднання і вирішення майнових питань при 
ліквідації. 

Статут не повинен суперечити Конституції та законам України. 
  Легалізація— це офіційне визнання, є обов’язковим і здійснюється шляхом 

реєстрації або повідомлення про заснування. Діяльність об’єднань, які не легалізовані 
або примусово розпущені за рішенням суду є незаконно. 

Припинення діяльності об’єднань проводиться шляхом реорганізації або 
ліквідації. 
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Тема № 5.  Права зареєстрованих об’єднань громадян. 
 

План 
1. Права об’єднань громадян. 
2. Власність об’єднань громадян. 
3. Обмеження щодо одержання коштів та іншого майна політичними партіями, їх 

установами та організаціями. 
4. Господарська та інша комерційна діяльність. 
 
Для здійснення цілей і завдань, визначених у статутних документах, 

зареєстровані об'єднання громадян користуються визначеними у законодавстві 
правами. 

Об'єднання громадян може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для 
здійснення його статутної діяльності. 

Політичним партіям, їх установам та організаціям забороняється прямо або 
опосередковано одержувати кошти та інше майно від:  

- іноземних держав та організацій, міжнародних організацій, іноземних громадян 
та осіб без громадянства;  

- державних органів, державних підприємств, установ та організацій, крім 
випадків, передбачених законами України;  

- підприємств, створених на основі змішаної форми власності, якщо участь 
держави або іноземного учасника в них перевищує 20 відсотків;  

- нелегалізованих об'єднань громадян;  
- анонімних пожертвувачів.  
З метою виконання статутних завдань і цілей зареєстровані об'єднання громадян 

можуть здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом 
створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, 
заснування підприємств в порядку, встановленому законодавством. 

 
 
Тема № 6. Нагляд та контроль за діяльністю об’єднань. Відповідальність за 

порушення законодавства. 
План 

1. Державний контроль. 
2. Відповідальність за порушення законодавства. 
3. Види стягнень. 
 
Державний контроль здійснюється у порядку, визначеному законодавством 

України. Органи, які здійснюють легалізацію об’єднань повинні контролювати 
виконання статуту. 

Нагляд за дотриманням законності здійснюють органи прокуратури.  
Контроль за фінансовою діяльністю та сплатою податків здійснюється 

відповідними фінансовими органами та податковою інспекцією. 
В разі порушень фінансової дисципліни, партія несе відповідальність відповідно 

законодавства України. 
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При порушення законодавства можуть бути застосовані до об’єднань громадян 
такі стягнення: 

1) попередження; 
2) штраф; 
3) тимчасова заборона окремих видів діяльності; 
4) тимчасова заборона діяльності; 
 5) примусовий розпуск. 
Про ліквідацію об’єднання повідомляється в ЗМІ через 15 днів після рішення 

суду. 
 
 

 Тема № 7. Основні види політичних партій у сучасному світі. 
План 

1. Визначення політичних партій та їх функції. 
2. Види політичних партій. 
 
Політична партія - добровільне об’єднання людей, які прагнуть домогтись 

здійснення ідей та спільних інтересів. 
З точки зору ідеології, партії поділяються на : 
 Фашистські 
 Консервативні 
 Ліберальні 
 Соціал-демократичні 
 Ліво-соціалістичні 
 Комуністичні 
 
 

Тема № 8. Політичні партії в Україні. 
План 

1.Історичний аспект формування політичних партій в Україні. 
2. Сучасні політичні партії в Україні. 
3. Закон Україні “Про політичні партії”. 
 
Виникнення першої політичної партії в Україні повязана з революційними 

подіями 1905-1907 р. 
Політичні партії в Україні являють собою молодий інститут, який перебуває в 

процесі встановлення. Без політичних партій неможливе функціонування 
представницької демократії. Незважаючи на величезну кількість партій на сьогодні 
(127 парій), політичний плюралізм розвивається надто повільно і реальний вплив 
політичних партій є дуже низьким. 

5 квітня 2001 року президент України Леонід Кучма підписав Закон “Про 
політичні партії в Україні”. 
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Тема № 9. Релігійні організації в Україні. 
План 

1. Історичний аспект розвитку релігійних вірувань в Україні. 
2. Сучасні релігійні вірування України 
3. Закон України “Про свободу совісті тат релігійні організації.” 

  
В перших століттях нашої ери розпочинається процес формування слов’янських 

етнічних груп населення. Для них є характерним язичництво. 
На сьогодні Україна є багатоконфесійною державою. Діє більше 22 тис. 

релігійних громад. Більше 97% цих громад є християнськими. Християнство свого 
часу було поділено на католицизм та православ’я, яке переважає в Україні. 

У квітні 1991р. прийнято Закон України “Про свободу совісті та релігійні 
організації, ” який складається з 6 розділів і 32 статей. 
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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.  
 

 


