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Голова комісії    __________________   В.О.Смірнова 
 
Підготовка до семінарського заняття. 
Семінарське   заняття - вид   навчальних   занять,    побудований   на 
самостійному вивченні студентами за завданням викладача окремих 

питань, проблем, тем, підготовкою повідомлень і доповідей з наступним їх 
спільним обговоренням. 

1. Ознайомтеся з темою семінарського заняття, питаннями і 
проблемами, запропонованими для обговорення на ньому. 

Прочитайте відповідний теоретичний матеріал у підручнику. 
2. Опрацюйте запропоновану додаткову літературу. Доцільно 

законспектувати ті фрагменти, які стосуються проблем семінарського 
заняття. 

3. Особливо зверніть увагу на наявність різних точок зору стосовно 
проблем, запропонованих для обговорення. Проаналізуйте їхній зміст і 
аргументацію. 

4. Визначте,   якою   є   ваша   особиста   точка   зору   стосовно   
проблем 
семінарського заняття. Поміркуйте над рівнем її обґрунтованості. 

5. Якщо ви не готуєте повідомлення до семінарського заняття, 
варто 
продумати запитання, які ви бажаєте задати доповідачам, або можливі 
доповнення. 

6. Підготуйте відповіді на пізнавальні задачі, винесені до 
обговорення. 
Можна скласти власні задачі й запропонувати їх вирішити учасникам 
семінарського заняття. 

 
Рекомендації до написання реферату. 
Реферат - доповідь на певну тему, заснована на огляді відповідних 

джерел. Реферат містить: 
- аналіз теоретичного змісту питання; 
- самостійний аналіз фактів, подій, процесів, явищ, що відповідають 

теоретичній частині реферату; 
- узагальнення і висновки відповідно до змісту реферату. 
 

1. Уважно розберіться, на яку тему слід підготувати реферат, і відповідно 
до цього визначте мету його написання. 

2. Продумайте,   які   питання   і   в   якій   послідовності   вам   
необхідно 
висвітлити під час роботи над рефератом. Це допоможе вам скласти 
план реферату. 



3. Визначте обсяг необхідної літератури за темою реферату і опрацюйте 
її. 

Читаючи відібрані статті й книжки, звертайте увагу на посилання 
авторів до джерел, оскільки вони можуть бути корисними вам у подальшій 
роботі над темою. Занотовуйте необхідне на окремих картках, зручних для 
подальшого опрацювання і систематизації матеріалу. Виписки, які ви 
робите, опрацьовуючи необхідну літературу, класифікуйте відповідно до 
плану реферату. 

4. Реферат пишеться за таким планом: 
У вступі ви пояснюєте важливість і актуальність обраної теми. 

Акцентуєте увагу на тому, що і як будете описувати. 
В основній частині розкривається зміст реферату. 
У закінченні формулюються основні підсумки та висновки, до яких ви 

дійшли. 
Наприкінці реферату подається список літератури, яку ви 

використовували. 
5. Оформлення    реферату повинно    відповідати загальноприйнятим 

нормам посилань на джерела і вимогам бібліографії. 
 

 

 

Семінар №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. 
 

 
Семінар №2 

Адміністративно-правове регулювання діяльності об’єднань 
громадян 

 
План 

1. Регулювання діяльності об’єднань громадян. 
2. Адміністративно-правове регулювання. 
3. Права зареєстрованих об’єднань. 
4. Права зареєстрованих партій. 
 

Семінар №3 
Засади діяльності об’єднань громадян 

 
План 



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

 
 

Семінар №4 
Порядок створення та припинення діяльності об’єднання громадян 

 
План 

1. Засновники та членство в об’єднання громадян. 
2. Статут, легалізація та реєстрація об’єднань. 
3. Відмова та припинення діяльності. 
 

 
Семінар №5 

Права зареєстрованих об’єднань громадян 
 

План 
1. Права об’єднань. 
2. Власність об’єднань. 
3. Господарська діяльність. 
4. Комерційна діяльність. 

 
 

Семінар №6 
Нагляд та контроль за діяльністю обєднань 
 

План 
1. Державний контроль. 
2. Порядок здійснення фінансового контролю. 
3. Відповідальність за порушення законодавства. 
4. Види стягнень. 
 
 

Семінар №7 
Основні види політичних партій в сучасному світі 

 
План 

1. Функції політичних партій 
2. Види політичних партій. 
3. Роль політичних партій в державному будівництві. 

 
 
 
 



 
 

Семінар №8 
Політичні партії в Україні 

 
План 

1. Створення політичних партій. 
2. Реєстрація та права політичних партій. 
3. Обмеження щодо утворення політичних партій. 

 
 

Семінар №9 
Релігійні організації в Україні 

 
План 

1. Релігійні організації та релігійна громада. 
2. Релігійні управління та центри. 
3. Монастирі, релігійні братства та місії. 
4. Духовні навчальні заклади. 
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