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1. Теми практичних занять 
 

ТЕМА 1. УДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НЕУРЯДОВИХ ПРАВОЗАХИСНИХ 

ОРГАНІЗАЦІЙ 

 

 
 

Практичне заняття №  – 2 год. 
План 

1. Місце неурядових правозахисних організацій в Україні в системі 

інститутів громадянського суспільства. 

2. Напрями удосконалення адміністративно-правового регулювання 

діяльності неурядових правозахисних організацій.  

 

 Задача 1 

У місті Дніпрі групою громадських організацій було утворено об’єднання, 

яке поставило собі за мету провести міський референдум про недовіру 

міському голові. Було зібрано понад 10 тисяч підписів громадян на підтримку 

міського референдуму. 

Однак, міському голові та його прихильникам вдалося через судові органи 

визнати не чинними протоколи зборів громадян за місцем проживання, на яких 

приймались рішення про проведення міського референдуму. 

Що таке громадська організація? Чи може громадська організація 

ініціювати проведення міського референдуму? Чи є рішення місцевого суду 

обмеженням місцевої демократії? 

                                                 Задача 2 

 

Громадянин Туреччини, 14 років, вирішив заснувати громадську 

організацію «Літні канікули у Туреччині», до якої він мав намір запросити у 

членство школярів Дніпровської області віком від 7 років до 18 років. З цієї 

метою він разом із необхідними документами звернувся до виконавчого 

комітету Дніпропетровської міської ради, де йому відмовили у реєстрації. 

Чи має громадянин Туреччини право на створення громадської організації? 

Відмова виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради є правомірною? 

Чи можуть приймати участь у цій організації особи віком від 7 до 18 років? 

Що можна порадити громадянину Туреччини? 

 

Задача 3 

За участь у студентському страйку з питань підвищення стипендій для 

студентів та розширення пільг студента Григоренко І. О. було викликано до 

деканату для дачі пояснення. В деканаті його попросили вказати, чи вважає він 

себе членом однієї з громадських організацій «Студентство – це рушійна сила 

розвитку громадянського суспільства». Студент відмовився відповідати на це 

питання, мотивуючи тим, що вказана громадська організація офіційно 
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зареєстрована, і тому є легальною та не належить до організацій 

антиконституційного спрямування. 

Декан сказав, що його просять дати відповідь на запитання виключно з 

метою складення офіційного звіту на основі єдиних форм, затверджених в 

їхньому ВНЗ, показав студенту таку форму, в якій дійсно була графа про 

належність студентів до громадський організацій та політичних партій. 

Чи є припустимим таке запитання декана? Чи припустима така форма 

звітності? Що таке страйк? Чи припустима участь студента у страйку без 

дозволу деканату? Відповідь аргументуйте юридично. 

 

 Рекомендована література до Теми 1:  
  
 

1.   Цивільний кодекс України : Закон України від 16 січня 2003 року  № 435-IV 

//  Відомості Верховної Ради України. — 2003. — №№ 40-44. — Ст. 356. 

2.   Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07 грудня 1984 р. 

№ 8073-Х // Відомості Верховної Ради УРСР. — 1984. — Додаток до № 

51. — Ст. 1122 (зі змінами та доповненнями). 

3.   Про громадські об’єднання : Закон України від 22 березня 2012 року 

№4572-12  // Відомості Верховної Ради України. — 2013. — № 1 — Ст. 1. 

4.  Про адвокатуру та адвокатську діяльність : Закон України від 05.07.2012 р. 

№ 5076-VI // Відомості Верховної Ради України. — 2013. — №27. — Ст. 

282. 

5. Про асоціації органів місцевого самоврядування : Закон України від  16 

квітня 2009 року № 1275-17 // Відомості Верховної Ради України. — 

2013. — №38. — Ст. 534. 

6. Про безоплатну правову допомогу: Закон України  вiд 02.06.2011  № 3460-17 

// Офіційний вісник України вiд 15.07.2011. — 2011 р. — № 51. — 

стор. 13. — Ст. 2009. 

7.   Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних  осіб - підприємців : 

Закон України від 15.05.2003 № 755-15 // Відомості Верховної Ради 

України. —  2003. —  № 31-32. —  Ст. 263. 

8.  Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності : Закон України від 11 вересня 2003 року  № 1160-IV //  

Відомості Верховної Ради України. — 2004. — № 9. — Ст. 79.  

9.   Про місцеве самоврядування : Закон України від 21 травня 1997 року (з 

наступними змінами та доповненнями) № 280/97-вр // Відомості 

Верховної Ради України. — 1997. — № 24. — Ст. 170. 

10.  Про молодіжні та дитячі громадські організації : Закон України від 1 грудня 

1998 року № 281-XIV //  Відомості Верховної Ради України. — 1999. — 

№ 1. — Ст. 2. 

11.  Про нотаріат : Закон України від 2 вересня 1993 року (з наступними 

змінами та доповненнями) № 3425-12 // Відомості Верховної Ради 

України. — 1993. — №39. — Ст. 383. 
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12.  Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності: 

Закон України від 22 червня 2012 року № 5026-VI // Голос України від 

04.08.2012 — № 142. 

13.   Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської 

діяльності : Закон України від 5 квітня 2007 року  № 877-V // Відомості 

Верховної Ради України від 20.07.2007 — 2007 р. — № 29. — Ст. 389.  

14.   Про професійних творчих працівників та творчі спілки : Закон України від 

7 жовтня 1997 року № 554/97-ВР  //  Відомості Верховної Ради України. 

— 1997. — № 52. — Ст. 312. 

15.   Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності : Закон України від  

15 вересня 1999 року № 1045-XIV // Відомості Верховної Ради України. 

— 1999. — № 45. — Ст. 397. 

16.  Про Рахункову палату : Закон України від 07 липня 2015 року  № 576/19-ВР 

// Відомості Верховної Ради України. — 2015. —  № 36. — Ст. 360. 

 

Підручники, навчальні посібники, наукові публікації 

1.   Адміністративне право України : [підручник]. — 2-ге вид. / Ю. П. Битяк 

(кер. авт. кол.), В. М. Гаращук, В. В. Богуцький та ін.; за заг. ред. Ю. П. 

Битяка, В. М. Гаращука, В. В. Зуй. — Х. : Право, 2013. — 656 с.  

2. Адміністративне право України. Академічний курс. / За заг. ред. 

В. Б. Авер’янова : Підручник : У 2 т. Т. 1 — К. : Юридична думка, 2007. 

— 592  

 3.   Наливайко Л. Р. Неурядові правозахисні організації : навч. посібник / Л.Р. 

Наливайко, І.О. Грицай, О.С. Дніпров. – К. : «Хай-Тек Прес», 2014. – 432 

с.   
 

 
 
 

 
 

ТЕМА 2. ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУТУ НЕУРЯДОВИХ 

ОРГАНІЗАЦІЙ В КОНТЕКСТІ СТАНОВЛЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО 

СУСПІЛЬСТВА 
 

Практичне заняття №  – 2 год. 
План 

1. Принципи діяльності неурядових організацій. 
 

Задача 1 
 

Реалізуючи своє конституційне право об’єднуватися в громадські 

організації, 18 мешканців м. Павлоград вирішили створити дитячу організацію 

«Міністерство юних патріотів» для дітей віком від 9 до 15 років. Підготували 

необхідні документи, вони звернулися з проханням про реєстрацію до 

Жмеринського міськвиконкому. В реєстрації їм було відмовлено в зв'язку з тим, 
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що засновниками громадської організації можуть бути не менше як 20 

громадян.  

Відповідно до чинного законодавства дайте правову оцінку наведеній 

ситуації? Розкрийте чим регламентується порядок утворення та реєстрації 

громадського об’єднання?  
                                                      Задача 2 

 

У місті Дніпрі створено громадську організацію «Народний порядок», до 

членства якої були запрошені громадяни Україні віком від 18 до 45 років 

чоловічої статті, які мають міцний стан здоров’я та фізичну підготовку, мають 

високу психологічну стійкість. 

Зазначена організація успішно пройшла реєстрацію, але через три місяці 

з’ясувалося, що засновники громадської організації забезпечують її членів 

зброєю та бойовими припасами, проводять з ними військову підготовку. На 

протест з боку реєстраційного органу, засновники громадської організації 

заявили, що мають намір допомагати місцевій поліції патрулювати вулиці 

міста. 

Чи правомірні дії членів громадської організації «Народний порядок»? 

Розкрийте, які обмеження встановлено до діяльності громадських організацій. 
 

Рекомендована література до Теми 2:  
 

1.   Цивільний кодекс України : Закон України від 16 січня 2003 року  № 435-IV 

//  Відомості Верховної Ради України. — 2003. — №№ 40-44. — Ст. 356. 

2.   Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07 грудня 1984 р. 

№ 8073-Х // Відомості Верховної Ради УРСР. — 1984. — Додаток до № 

51. — Ст. 1122 (зі змінами та доповненнями). 

3.   Про громадські об’єднання : Закон України від 22 березня 2012 року 

№4572-12  // Відомості Верховної Ради України. — 2013. — № 1 — Ст. 1. 

4.  Про адвокатуру та адвокатську діяльність : Закон України від 05.07.2012 р. 

№ 5076-VI // Відомості Верховної Ради України. — 2013. — №27. — Ст. 

282. 

5. Про асоціації органів місцевого самоврядування : Закон України від  16 

квітня 2009 року № 1275-17 // Відомості Верховної Ради України. — 

2013. — №38. — Ст. 534. 

6. Про безоплатну правову допомогу: Закон України  вiд 02.06.2011  № 3460-17 

// Офіційний вісник України вiд 15.07.2011. — 2011 р. — № 51. — 

стор. 13. — Ст. 2009. 

7.   Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних  осіб - підприємців : 

Закон України від 15.05.2003 № 755-15 // Відомості Верховної Ради 

України. —  2003. —  № 31-32. —  Ст. 263. 

8.  Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності : Закон України від 11 вересня 2003 року  № 1160-IV //  

Відомості Верховної Ради України. — 2004. — № 9. — Ст. 79.  
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9.   Про місцеве самоврядування : Закон України від 21 травня 1997 року (з 

наступними змінами та доповненнями) № 280/97-вр // Відомості 

Верховної Ради України. — 1997. — № 24. — Ст. 170. 

10.  Про молодіжні та дитячі громадські організації : Закон України від 1 грудня 

1998 року № 281-XIV //  Відомості Верховної Ради України. — 1999. — 

№ 1. — Ст. 2. 

11.  Про нотаріат : Закон України від 2 вересня 1993 року (з наступними 

змінами та доповненнями) № 3425-12 // Відомості Верховної Ради 

України. — 1993. — №39. — Ст. 383. 

12.  Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності: 

Закон України від 22 червня 2012 року № 5026-VI // Голос України від 

04.08.2012 — № 142. 

13.   Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської 

діяльності : Закон України від 5 квітня 2007 року  № 877-V // Відомості 

Верховної Ради України від 20.07.2007 — 2007 р. — № 29. — Ст. 389.  

14.   Про професійних творчих працівників та творчі спілки : Закон України від 

7 жовтня 1997 року № 554/97-ВР  //  Відомості Верховної Ради України. 

— 1997. — № 52. — Ст. 312. 

15.   Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності : Закон України від  

15 вересня 1999 року № 1045-XIV // Відомості Верховної Ради України. 

— 1999. — № 45. — Ст. 397. 

16.  Про Рахункову палату : Закон України від 07 липня 2015 року  № 576/19-ВР 

// Відомості Верховної Ради України. — 2015. —  № 36. — Ст. 360. 

 

Підручники, навчальні посібники, наукові публікації 

1.   Адміністративне право України : [підручник]. — 2-ге вид. / Ю. П. Битяк 

(кер. авт. кол.), В. М. Гаращук, В. В. Богуцький та ін.; за заг. ред. Ю. П. 

Битяка, В. М. Гаращука, В. В. Зуй. — Х. : Право, 2013. — 656 с.  

2. Адміністративне право України. Академічний курс. / За заг. ред. 

В. Б. Авер’янова : Підручник : У 2 т. Т. 1 — К. : Юридична думка, 2007. 

— 592  

 3.   Наливайко Л. Р. Неурядові правозахисні організації : навч. посібник / Л.Р. 

Наливайко, І.О. Грицай, О.С. Дніпров. – К. : «Хай-Тек Прес», 2014. – 432 

с.   
 
 

ТЕМА 3. СТВОРЕННЯ, ВЗАЄМОДІЯ, ПРИПИНЕННЯ 

НЕУРЯДОВИХ ПРАВОЗАХИСНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 
 

Практичне заняття №  – 4 год. 
План 

1.  Процедура утворення та реєстрації неурядових правозахисних 

організацій.                                                                                                                 

2. Правові можливості неурядових правозахисних організацій. 

3. Фінансування неурядових організацій та їх власність. 
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4.  Припинення діяльності неурядових правозахисних організацій.                                                                                                                                                

 
Практичне завдання 1 

 
Підготувати макет справи для реєстрації громадської організації із статусом 
юридичної особи. 
                                              Практичне завдання 2 
Підготувати макет справи для реєстрації громадського об єднання шляхом 
повідомлення. 
                                                Практичне завдання 3 
1. Громадські об’єднання індивідів або груп за певними інтересами, які беруть 

участь у громадській діяльності – це: 

а) державна організація; 

б) неурядові організації; 

в) приватні організації; 

г) міжнародна організація.  

 

2. Неурядові організації за  своїм складом   і   сферою  діяльності можуть 

бути: 

а) національними; 

б) регіональними; 

в) міжнародними; 

г) місцевими.  

 

3. Серед неурядових організацій можна виділити такі категорії організацій: 

а) приватні; 

б) формальні; 

в) неформальні; 

г) усі відповіді вірні. 

 

4. Формальні неурядові організації визначаються як: 

а) ті що самостійно вишукують фінансування, незалежні від держави, 

інституціонально сталі; 

б) ті що працюють за державні кошти, обслуговують інтереси своїх членів, але 

контролюються державою; 

в) ті, що працюють на отримання доходів; 

г) ті, що з різних причин залишились без фінансування й не діють, але існують 

як субєкти права. 

 

5. Неурядові організації «екологічної» спрямованості орієнтуються на 

вирішення проблем: 

а) людей похилого віку; 

б) бездомності; 

в) захист навколишнього середовища; 

г) фінансування молоді.  
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6. В якій статті Конституції України зазначається право громадянин України  

на свободу об’єднання у громадські організації для здійснення і захисту 

своїх прав і свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних, 

культурних та інших інтересів? 

а) ст. 7; 

б) ст. 30; 

в) ст. 43; 

г) ст. 36. 

 

8. Неурядові громадські організації, що утворюються й діють не в 

загальнонаціональному масштабі, а в окремих адміністративно-

територіальних одиницях держави — селах, селищах, містах, районах, 

областях – це: 

а) територіальні неурядові організації; 

б) професійні неурядові організації; 

в) класові неурядові організації; 

г) демографічні неурядові організації. 

 

9. Демографічними неурядові організаціями є: 

а) професійні спілки та організації роботодавців, як об'єднання, відповідно, 

найманих працівників і підприємців-власників; 

б) громадські організації, що утворюються й діють не в загальнонаціональному 

масштабі, а в окремих адміністративно-територіальних одиницях 

держави; 

в) громадськими організаціями, які виокремлюються за статевою та віковою 

ознаками; 

г) громадськими організаціями робітників і підприємців є ті самі профспілки та 

об'єднання роботодавців. 

 

10. Захисна функція неурядових організацій спрямована на: 

а) захист інтересів, потреб членів організації через вимоги, заяви до державних 

органів, уряду, а також законодавчу ініціативу; 

б) запобігання надмірній централізації влади, сприянні прогресивному розвитку 

громадянського суспільства; 

в) формування в громадян моральної, політичної, управлінської, правової 

культури, творчого підходу, професіоналізму; 

г) підготовку кваліфікованих кадрів для державних і громадських органів, 

установ, організацій. 

 

11. Серед недержавних правозахисних організацій в Україні виділяють: 

а) суди загальної юрисдикції; 

б) прокуратура; 

в) адвокатура та адвокати; 

г) поліція.  
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12. Правозахисні неурядові організації – це: 

а) незалежні, ефективно діючі неурядові організації, які вносять вагомий вклад 

в захист основних прав людини, сприяють національному розвитку, 

забезпечують єдність суспільства і укріплення стабільності і безпеки 

країни; 

б) добровільне об’єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного 

права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, 

зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших 

інтересів; 

в) громадське об’єднання, засновниками та членами (учасниками) якого є 

фізичні особи; 

г) це громадське об’єднання, засновниками якого є юридичні особи приватного 

права, а членами (учасниками) можуть бути юридичні особи приватного 

права та фізичні особи. 

 

13. Цільове призначення правозахисних неурядових організацій є: 

а) об’єднання кола осіб за інтересами; 

б) захист прав і свобод людини; 

в) регулювання окремих питань; 

г) отримання прибутку. 

 

14. Серед недержавних правозахисних організацій в Україні слід назвати: 

а) адвокатури та адвокатів;  

б) недержавних нотаріусів;  

в) міжнародні неурядові правозахисні організації; 

г) усі відповіді вірні. 

 

 

15. Дія Закону України «Про громадські об’єднання»  НЕ поширюється на 

суспільні відносини у сфері утворення, реєстрації, діяльності та 

припинення на: 

а) громадські об’єднання; 

б) громадські спілки; 

в) політичні партії; 

г) релігійні організації.  

 

16. Відповідно до Закону України «Про громадські об’єднання» громадське 

об’єднання, засновниками якого є юридичні особи приватного права, а 

членами (учасниками) можуть бути юридичні особи приватного права 

та фізичні особи – це: 

а) політичні партії; 

б) громадські спілки; 

в) громадська організація; 

г) саморегулівні організації. 
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17. Принцип добровільності неурядових правозахисних організацій передбачає: 

а) право членів (учасників) громадського об’єднання самостійно здійснювати 

управління діяльністю; 

б) право особи на вільну участь або неучасть у громадському об’єднанні, у 

тому числі в його утворенні, вступі в таке об’єднання або припиненні 

членства (участі) в ньому; 

в) право самостійно визначати територію своєї діяльності, крім випадків, 

визначених законом; 

г) передбачає, що члени (учасники) не мають права на частку майна 

громадського об’єднання та не відповідають за його зобов’язаннями. 

  

 

18. Власна назва громадського об’єднання може містити: 

а) найменування органу державної влади; 

б) власну назву громадського об’єднання, діяльність якого заборонена в 

судовому порядку; 

в) позначення, використання яких обмежено законом; 

г) найменування, яке розкриває сутність діяльності громадського об’єднання.  

 

19. До суб'єктів адміністративно-правового регулювання, що не мають 

владних повноважень належать: 

а) керівники державних органів; 

б) члени неурядових правозахисних організацій; 

в) міністри; 

г) прокурори. 

 

20. Здійснюваний органами державної влади і місцевого самоврядування 

владний вплив на суспільні відносини, учасником яких є НПО, з метою 

закріплення їх правового статусу, впорядкування процесів утворення, 

реєстрації, реорганізації, ліквідації, діяльності та притягнення до 

відповідальності цих організацій – це: 

а) прийоми адміністративно-правового регулювання; 

б) завдання адміністративно-правового регулювання; 

в) мета адміністративно-правового регулювання; 

г) адміністративно-правове регулювання діяльності неурядових правозахисних 

організацій. 

 

21. Основними елементи механізму адміністративно-правового регулювання 

діяльності НПО є: 

а) норми адміністративного законодавства, у тому числі відомчих нормативних 

актів;  

б) адміністративно-правові відносини управлінського та правоохоронного 

характеру як об’єкти впливу; 

в) практична діяльність державних органів, служб та окремих працівників; 
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г) усі відповіді вірні.  

 

22. Забезпечення законності та ефективності функціонування неурядових 

правозахисних організацій, їх стабільного прогресивного розвитку 

шляхом створення надійного нормативного підґрунтя та вдосконалення 

практики його застосування – це: 

а) об’єкт адміністративно-правового регулювання; 

б) завдання адміністративно-правового регулювання; 

в) мета адміністративно-правового регулювання; 

г) метод адміністративно-правового регулювання. 

 

23. Модернізація елементів механізму адміністративно-правового регулювання 

діяльності НПО та створення міцного підґрунтя для розвитку системи 

НПО та ефективної співпраці з державою – це:  

а) прийоми адміністративно-правового регулювання; 

б) завдання адміністративно-правового регулювання; 

в) функції адміністративно-правового регулювання; 

г) метод адміністративно-правового регулювання. 

 

24. До системі суб’єктів, що здійснюють правове регулювання діяльності 

неурядових правозахисних організацій НЕ входить: 

а) Кабінет Міністрів України; 

б) Міністерство юстиції України; 

в) Президент України; 

г) Національний банк України. 

 

25. Адміністративно-правове регулювання діяльності об'єднань громадян та 

неурядових організацій здійснюється на засадах: 

а) неупередженості державних органів при наданні урядових субсидій чи 

укладення контрактів із об'єднаннями громадян; 

б) взаємного безкорисного консультування в процесі створення законодавства; 

в) гуманізму; 

г) усі відповіді вірні.  

 

26. Основними процедурами у процесі адміністративно-правового регулювання 

діяльності неурядових правозахисних організацій НЕ є: 

а) державна реєстрація їх створення, перевірка законності, підстав та 

матеріальної бази; зміна статусу;  

б) припинення діяльності;  

в) перевірка реальності функціонування за вказаною у реєстраційних 

документах адресою, відповідності засновників вимогам законодавства; 

г) створення джерела фінансового доходу.  

 

27. Легалізація неурядової правозахисної організації може бути проведена 

шляхом: 
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а) реєстрації; 

б) створення протоколу; 

в) надання найменування; 

г) голосування. 

 

28. Неурядова правозахисна організація не отримує статусу юридичної особи 

при легалізації шляхом: 

а) реєстрації; 

б) створення протоколу; 

в) повідомлення; 

г) голосування. 

 

29. У яких строк розглядається після надходження документів заява про 

реєстрацію місцевої неурядової правозахисної організації; 

а) 2-денний строк; 

б) 3-денний строк; 

в) 4-денний строк; 

г) неділя.  

 

30. Для одержання дозволу на виготовлення печатки неурядовій правозахисній 

організації потрібно звернутися до: 

а) Пенсійного фонду України; 

б) СБУ; 

в) Верховної Ради України; 

г) УМВС.  
 

Рекомендована література до Теми 3:  
 

1.   Цивільний кодекс України : Закон України від 16 січня 2003 року  № 435-IV 

//  Відомості Верховної Ради України. — 2003. — №№ 40-44. — Ст. 356. 

2.   Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07 грудня 1984 р. 

№ 8073-Х // Відомості Верховної Ради УРСР. — 1984. — Додаток до № 

51. — Ст. 1122 (зі змінами та доповненнями). 

3.   Про громадські об’єднання : Закон України від 22 березня 2012 року 

№4572-12  // Відомості Верховної Ради України. — 2013. — № 1 — Ст. 1. 

4.  Про адвокатуру та адвокатську діяльність : Закон України від 05.07.2012 р. 

№ 5076-VI // Відомості Верховної Ради України. — 2013. — №27. — Ст. 

282. 

5. Про асоціації органів місцевого самоврядування : Закон України від  16 

квітня 2009 року № 1275-17 // Відомості Верховної Ради України. — 

2013. — №38. — Ст. 534. 

6. Про безоплатну правову допомогу: Закон України  вiд 02.06.2011  № 3460-17 

// Офіційний вісник України вiд 15.07.2011. — 2011 р. — № 51. — 

стор. 13. — Ст. 2009. 
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7.   Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних  осіб - підприємців : 

Закон України від 15.05.2003 № 755-15 // Відомості Верховної Ради 

України. —  2003. —  № 31-32. —  Ст. 263. 

8.  Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності : Закон України від 11 вересня 2003 року  № 1160-IV //  

Відомості Верховної Ради України. — 2004. — № 9. — Ст. 79.  

9.   Про місцеве самоврядування : Закон України від 21 травня 1997 року (з 

наступними змінами та доповненнями) № 280/97-вр // Відомості 

Верховної Ради України. — 1997. — № 24. — Ст. 170. 

10.  Про молодіжні та дитячі громадські організації : Закон України від 1 грудня 

1998 року № 281-XIV //  Відомості Верховної Ради України. — 1999. — 

№ 1. — Ст. 2. 

11.  Про нотаріат : Закон України від 2 вересня 1993 року (з наступними 

змінами та доповненнями) № 3425-12 // Відомості Верховної Ради 

України. — 1993. — №39. — Ст. 383. 

12.  Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності: 

Закон України від 22 червня 2012 року № 5026-VI // Голос України від 

04.08.2012 — № 142. 

13.   Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської 

діяльності : Закон України від 5 квітня 2007 року  № 877-V // Відомості 

Верховної Ради України від 20.07.2007 — 2007 р. — № 29. — Ст. 389.  

14.   Про професійних творчих працівників та творчі спілки : Закон України від 
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15.   Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності : Закон України від  

15 вересня 1999 року № 1045-XIV // Відомості Верховної Ради України. 

— 1999. — № 45. — Ст. 397. 
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2. Теми семінарських занять  
 

 

 ТЕМА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА НЕУРЯДОВИХ 

ОРГАНІЗАЦІІ В УКРАЇНІ 

Семінарське заняття № – 2 год. 

План 

 

1. Історичні передумови виникнення неурядових правозахисних організацій.  

2. Поняття та ознаки неурядових правозахисних організацій. 

3. Компетенції та повноваження неурядових організацій. 

4.  Місце неурядових правозахисних в системі інститутів громадянського 

суспільства. 

Ключові слова: правова держава, громадянське суспільство, інститут 

громадянського суспільства, громадські організації, громадські об’єднання,  

неурядові організації, некомерційні організації, недержавні організації, 

неурядові правозахисні організації, фундація. 

 

Рекомендована література до Теми 1:  
1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради 

України. — 1996. — № 30. — Ст. 141 (зі змінами внесеними Законом 

України «Про відновлення дії окремих положень Конституції України» від 

21 лютого 2014 р. // Офіційний вісник. — 2014. — № 19. — Ст. 583). 

2. Дейчаківський М. Громадянське суспільство і недержавні організації // М. 

Дейчаківський. – Вітчизна. – 1999. – № 3-4. – С. 120-124. 

3. Дігтярь П. А. Громадські організації в суспільно-політичній системі 

сучасної України: стан і перспективи розвитку // Сторінки історії : збірник 

наукових праць. – Ви. 31. – К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2010. – 

256 с. 

4. Грицай І. О. Неурядові правозахисні організації, як  інститут 

громадянського суспільства / І. О. Грицай // Право і суспільство. – 2011. – 

№ 5. – С. 31-39.  

5. Наливайко Л. Р. Неурядові правозахисні організації : навч. посібник / Л.Р. 

Наливайко, І.О. Грицай, О.С. Дніпров. – К. : «Хай-Тек Прес», 2014. – 432с. 

6. Костицький В.В. Науково-практичний коментар до Закону України «Про 

громадські організації» / В.В. Костицький, Л.Р. Наливайко, І.О. Грицай. – 

К.: Видавничий дім «АртЕк»,2015. – 228 с.    

 

ТЕМА 2. ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

НЕУРЯДОВИХ ПРАВОЗАХИСНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

Семінарське заняття № – 2 год. 
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План 

 

1. Законодавче регулювання діяльності неурядових правозахисних 

організацій: поняття, система, види. 

2.  Закон України «Про громадські об’єднання».   

3.  Характеристика інших нормативно-правових актів, що регулюють 

діяльність неурядових правозахисних організацій. 

Ключові слова: Правові звичаї, правові традиції, нормативно-правові 

акти, матеріальні-норми, процесуальні норми, загальні акти, правозастосовні 

та тлумачні акти. 

 Рекомендована література до Теми 2:  
1. Цивільний кодекс України : Закон України від 16 січня 2003 року  № 435-

IV //  Відомості Верховної Ради України. — 2003. — №№ 40-44. — Ст. 

356. 

2.  Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07 грудня 1984 р. 

№ 8073-Х // Відомості Верховної Ради УРСР. — 1984. — Додаток до № 51. — 

Ст. 1122 (зі змінами та доповненнями). 

3. Про громадські об’єднання : Закон України від 22 березня 2012 року №4572-

12  // Відомості Верховної Ради України. — 2013. — № 1 — Ст. 1. 

4. Про адвокатуру та адвокатську діяльність : Закон України від 05.07.2012 р. № 

5076-VI // Відомості Верховної Ради України. — 2013. — №27. — Ст. 

282. 

5.  Про асоціації органів місцевого самоврядування : Закон України від  16 

квітня 2009 року № 1275-17 // Відомості Верховної Ради України. — 

2013. — №38. — Ст. 534. 

6.   Про безоплатну правову допомогу: Закон України  вiд 02.06.2011  № 3460-

17 // Офіційний вісник України вiд 15.07.2011. — 2011 р. — № 51. — 

стор. 13. — Ст. 2009. 

7.   Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних  осіб - підприємців : 

Закон України від 15.05.2003 № 755-15 // Відомості Верховної Ради 

України. —  2003. —  № 31-32. —  Ст. 263. 

8.  Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності : Закон України від 11 вересня 2003 року  № 1160-IV //  

Відомості Верховної Ради України. — 2004. — № 9. — Ст. 79.  

9.   Про місцеве самоврядування : Закон України від 21 травня 1997 року (з 

наступними змінами та доповненнями) № 280/97-вр // Відомості 

Верховної Ради України. — 1997. — № 24. — Ст. 170. 

10.  Про молодіжні та дитячі громадські організації : Закон України від 1 грудня 

1998 року № 281-XIV //  Відомості Верховної Ради України. — 1999. — 

№ 1. — Ст. 2. 

11.  Про нотаріат : Закон України від 2 вересня 1993 року (з наступними 

змінами та доповненнями) № 3425-12 // Відомості Верховної Ради 

України. — 1993. — №39. — Ст. 383. 
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12.  Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності: 

Закон України від 22 червня 2012 року № 5026-VI // Голос України від 

04.08.2012 — № 142. 

13.   Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської 

діяльності : Закон України від 5 квітня 2007 року  № 877-V // Відомості 

Верховної Ради України від 20.07.2007 — 2007 р. — № 29. — Ст. 389.  

14.   Про професійних творчих працівників та творчі спілки : Закон України від 

7 жовтня 1997 року № 554/97-ВР  //  Відомості Верховної Ради України. 

— 1997. — № 52. — Ст. 312. 

15.   Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності : Закон України від  

15 вересня 1999 року № 1045-XIV // Відомості Верховної Ради України. 

— 1999. — № 45. — Ст. 397. 

16.  Про Рахункову палату : Закон України від 07 липня 2015 року  № 576/19-ВР 

// Відомості Верховної Ради України. — 2015. —  № 36. — Ст. 360. 

 

Підручники, навчальні посібники, наукові публікації 
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 3.   Наливайко Л. Р. Неурядові правозахисні організації : навч. посібник / Л.Р. 

Наливайко, І.О. Грицай, О.С. Дніпров. – К. : «Хай-Тек Прес», 2014. – 432 

с.   

 

 

ТЕМА 3.     ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ АДМІНІСТРАТИВНО-

ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НЕУРЯДОВИХ 

ПРАВОЗАХИСНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ 

                                                 Семінарське заняття № – 2 год.  

                                                 План                                                                                       

 

1. Система суб’єктів, що здійснюють адміністративно-правове 

регулювання діяльності неурядових правозахисних організацій.                                                                                                                          

2. Форми та методи адміністративно-правового регулювання діяльності 

неурядових правозахисних організацій. 

Ключові слова: суб’єкт, самоврядні об’єднання, саморегулівні 

об’єднання, непідприємницькі організації, легалізація, Департамент легалізації 

об’єднань громадян, фактичний стан справи у діяльності неурядових 

правозахисних організацій, суб’єкти, що здійснюють адміністративно – 

правове регулювання діяльності неурядових правозахисних організацій 
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 ТЕМА 4. СТВОРЕННЯ, ВЗАЄМОДІЯ, ПРИПИНЕННЯ 

НЕУРЯДОВИХ ПРАВОЗАХИСНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

                                                 Семінарське заняття № – 2 год.                                                

                                                  План    

 

1. Процедура створення неурядових правозахисних організацій.                                                                                                                 

2. Взаємодія неурядових правозахисних організацій із органами 

державної влади, установами та організаціями у процесі їх функціонування. 

3.  Припинення діяльності неурядових правозахисних організацій.                                                                                                                                                

 Ключові слова: державне управління, державне регулювання, порядок 

створення неурядових правозахисних організацій, правове регулювання, 

реєстраційне провадження, дозвільне провадження, установче провадження, 

виконавче провадження, правові процедури, процедура створення, робоча 

група, проект статуту організації, реєстрація, свідоцтво, взаємодія 

всеукраїнського рівня, реорганізація, ліквідація.  

 

Рекомендована література до Теми 4:  
1. Цивільний кодекс України : Закон України від 16 січня 2003 року  № 435-IV 

//  Відомості Верховної Ради України. — 2003. — №№ 40-44. — Ст. 356. 

2. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07 грудня 1984 р. 

№ 8073-Х // Відомості Верховної Ради УРСР. — 1984. — Додаток до № 

51. — Ст. 1122 (зі змінами та доповненнями). 

3. Про громадські об’єднання : Закон України від 22 березня 2012 р. // 

Відомості Верховної Ради України. — 2013. — № 1 — Ст. 1. 

4.   Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних  осіб - підприємців : 

Закон України від 15.05.2003 № 755-IV // Відомості Верховної Ради 

України. —  2003. —  № 31-32. —  Ст. 263. 

5.  Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності : Закон України від 11 вересня 2003 року  № 1160-IV //  

Відомості Верховної Ради України. — 2004. — № 9. — Ст. 79.  



 

 

20 

 

6.   Про місцеве самоврядування : Закон України від 21 травня 1997 року (з 

наступними змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради 

України. — 1997. — № 24. — Ст. 170. 

7.  Про молодіжні та дитячі громадські організації : Закон України від 1 грудня 

1998 року № 281-XIV //  Відомості Верховної Ради України. — 1999. — 

№ 1. — Ст. 2. 

8.   Про нотаріат : Закон України від 2 вересня 1993 року (з наступними змінами 

та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — №39. 

— Ст. 383. 

 Про затвердження Порядку підготовки та оформлення рішень щодо легалізації 

об'єднань громадян та інших громадських формувань : Наказ 

Міністерства юстиції України від 08.07.2011  № 1828/5  // Офіційний 

вісник України. — 2011 р. — № 53. — стор. 158. — Ст. 2124. 

9. Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської 

експертизи діяльності органів виконавчої влади : Постанова Кабінету 

Міністрів України від 5 листопада 2008 р. № 976 //  Урядовий кур'єр вiд 

14.11.2008. — № 214. 

10. Про затвердження Порядку підготовки та оформлення рішень щодо 

легалізації об'єднань громадян та інших громадських формувань : Наказ 

Міністерства юстиції України від 08.07.2011  № 1828/5  // Офіційний 

вісник України. — 2011 р. — № 53. — стор. 158. — Ст. 2124. 

 

 

                    Підручники, навчальні посібники, наукові публікації 

1.   Адміністративне право України : [підручник]. — 2-ге вид. / Ю. П. Битяк 

(кер. авт. кол.), В. М. Гаращук, В. В. Богуцький та ін.; за заг. ред. Ю. П. 

Битяка, В. М. Гаращука, В. В. Зуй. — Х. : Право, 2013. — 656 с.  

 2.  Адміністративне право України. Академічний курс. / За заг. ред. 

В. Б. Авер’янова : Підручник : У 2 т. Т. 1 — К. : Юридична думка, 2007. 

— 592 с. 

3.  Наливайко Л. Р. Неурядові правозахисні організації : навч. посібник / Л.Р. 

Наливайко, І.О. Грицай, О.С. Дніпров. – К. : «Хай-Тек Прес», 2014. – 432 

с.  

4.  Костицький В.В. Науково-практичний коментар до Закону України «Про 

громадські організації» / В.В. Костицький, Л.Р. Наливайко, І.О. Грицай. – 

К.: Видавничий дім «АртЕк»,2015. – 228 с.    
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План 

 

1. Поняття, класифікація та види міжнародних неурядових правозахисних 
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2. Статус міжнародних неурядових правозахисних організацій у 

спеціалізованих установах ООН.  

Ключові слова:   ООН, міжнародна неурядова організація (МНПО), 
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3. Критерії оцінювання 

Критерії оцінювання аудиторної роботи 

студентів (слухачів) на семінарських та практичних заняттях 

Б
А

Л
И

 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на 

високому рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі 

навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані в повному 

обсязі. Під час заняття продемонстрована стабільна активність та 

ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання практичних 

завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань 

ґрунтується на глибокому знанні чинного законодавства, теорії та 

правозастосовної практики. Наводяться приклади з діяльності неурядових 

правозахисних організацій, додатково проводяться приклади та аналогія 

досвіду діяльності неурядових правозахисних організацій  країни 

Європейського Союзу, міжнародна практика діяльності третього сектору. 

Обізнаність у основних подіях державотворення, правотворчості та 

правозастосування. Активність студента продемонстрована протягом 

усього навчального заняття. У відповідях містяться посилання на 

науковців, монографічні роботи, окремі публікації. 

4 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в 

основному сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі 

передбачені планом заняття навчальні завдання виконані в повному обсязі 

з неістотними неточностями. Під час заняття продемонстрована 

ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання практичних 

завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань 

переважно ґрунтується на знанні чинного законодавства, теорії та 

правозастосовної практики. Бракує порівнянь з міжнародним досвідом 

діяльності неурядових правозахисних організацій. Активність на занятті не 

систематична. 

3 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні 
навички та вміння мають поверхневий характер, потребують подальшого 
напрацювання та закріплення; навчальні завдання, передбачені планом 
заняття, виконані, деякі види завдань виконані з помилками. Активність 
на занятті епізодична.  
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2 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у 
знаннях не носять істотного характеру; практичні навички та вміння 
сформовані фрагментарно; більшість навчальних завдань виконано, 
деякі з виконаних завдань містять істотні помилки, які потребують 

подальшого усунення. 

1 

Слухач не  готовий до заняття, не знає більшої частини програмного 

матеріалу, з труднощами виконує завдання, невпевнено відтворює 

терміни і поняття, що розглядалися під час заняття, допускає змістовні 

помилки, не володіє відповідними вміннями і навичками, необхідними 

для розв’язання професійних завдань. Активність на занятті не 

продемонстрована. 

0 Відсутність на занятті 

 


