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 Мета дисципліни: набуття та поглиблення знань щодо правових основ, 

сутності та особливостей діяльності неурядових правозахисних організацій  в 

Україні, формування вмінь та навичок у сфері адміністративно-правового 

регулювання НПО. Комплексне вивчення діяльності неурядових правозахисних 

організацій, як одного з інститутів системи забезпечення прав людини, сприяє 

більш чіткому уявленню про форми взаємовідносин держави і суспільства, 

сутності демократичного ладу в цілому, де людина, її права і свободи повинні 

не тільки декларуватися, але і бути реальною цінністю.      

            навчальна -  сприяти становленню сучасного всебічно-розвинутого 

висококваліфікованого фахівця-юриста, здатного на достатньому рівні 

репрезентувати у відносинах з іншими державними органами, органами 

місцевого самоврядування та громадянами, формувати та розвивати правові 

знання, уміння аналізувати нормативно-правові акти та інші документи; 

виробляти навички самостійного аналізу, умінь застосовувати отримані знання 

при оцінці конкретної ситуації; виробляти настанови на оволодіння 

професійними вміннями та навичками; 

           розвиваюча - студенти, як майбутні фахівці-юристи повиннi чiтко знати 

положення громадських організацій, вмiти застосовувати набутий практичний 

досвід у своїй практичній діяльності; 

           виховна - формувати ціннісні орієнтири відповідно до ідеалів гуманізму, 

демократії, соціальної справедливості, поваги до особистості; виховувати 

активну громадянську позицію; сприяти усвідомленню ролі та значення 

юридичної діяльності в розбудові та зміцненні української держави; формувати 

в майбутніх працівників високий рівень правової свідомості та правової 

культури, професійних та особистісних якостей. 

 

Завдання:  вивчення дисципліни спрямовується на формування знань, 

вмінь та навичок, які відповідають професійно-кваліфікаційним 

характеристикам основних посад та завданням, які ставляться перед ними на 

конкретному етапі розвитку українського суспільства, що передбачає 

досягнення такого рівня підготовки, при якому він повинен: 

У результаті  вивчення  навчальної  дисципліни  слухач повинен 

знати:                                                                                                                                

1) на понятійному рівні:  

основні положення законодавства України, що регулюють діяльність 

неурядових правозахисних організацій, підстави та порядок реєстрації 

неурядових правозахисних організацій; завдання неурядових правозахисних 

організацій у процесі державотворення; вплив неурядових правозахисних 

організацій на формування демократії в Україні; неурядові правозахисні 

організації, як інститут громадянського суспільства. 

2) на фундаментальному рівні:  

Місце неурядових правозахисних організацій в механізмі забезпечення 

прав і свобод громадян України.  

3) на практично-творчому рівні:  
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створювати документи на легалізацію громадських об’єднань. Вміння 

створювати незалежні від влади організації. 

2. Вмінь та навичок: 

1) на репродуктивному рівні:  

відтворювати основні поняття та категорії, що відображають сутність 

діяльності у сфері громадських організацій, а також основні положення 

законодавства, що регулюють діяльність неурядових правозахисних 

організацій.                                                                        

2) на алгоритмічному рівні:  
довільно використовувати засвоєні знання для розв’язання типових 

ситуацій, що виникають під час професійної діяльності у сфері, а також 

організовувати свою діяльність на основі певного алгоритму; складати 

необхідні документи.                                                                                               

 3) на евристичному рівні:  
орієнтуватися у процесі зміни професійних завдань та ускладнення 

оперативної обстановки, знаходити шляхи розв’язання нетипових задач, що 

виникають під час взаємодії органів державної влади та неурядових 

правозахисних організацій. .                                                                                                                                      

4) на творчому рівні:  

переосмислювати наявні знання стосовно нових фактів, адаптувати 

раніше отриманий досвід до змінних умов та нестандартних ситуацій; 

варіативно розв’язувати професійні завдання.  

 

 Самостійна та індивідуальна робота – це робота студентів, яка 

планується та виконується по завданню і при методичному керівництві 

викладача, але без його безпосередньої участі. Викладач лише організовує 

пізнавальну діяльність студентів, а студенти самі здійснюють пізнання.  

 Самостійна та індивідуальна робота студента є основним засобом 

оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних 

занять. 

 Самостійна та індивідуальна робота студентів з навчальної дисципліни 

«Неурядові правозахисні організації» спрямоване на забезпечення: 

- Системність знань та засобів навчання; 

- Володіння розумовими процесами; 

- Мобільність і критичність мислення; 

- Володіння засобами обробки і інформації; 

- Здібність до творчої праці. 

 

Основними функціями самостійної та індивідуальної роботи 

студентів є: 

- Пізнавальна функція – визначається засвоєнням студентом 

систематизованих знань з дисципліни; 

- Самостійна функція – формування вмінь і навиків, самостійного їх 

оновлення і творчого заснування; 
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- Прогностична функція – вміння студента вчасно  передбачати й 

оцінювати як можливий результат, так і саме виконання завдання; 

- Коригуючи функція – визначається вмінням вчасно коригувати свою 

діяльність; 

- Виховна функція – формування самостійності як риси характеру. 

 

 Основними принципами організації самостійної та індивідуальної 

роботи студентів є: 

- Принцип інтерактивності, означає необхідність співробітництва студентів 

та обміну інформацією не тільки з викладачем, але і з іншими 

студентами; 

- Принцип індивідуалізації навчання, виявляється в обліку викладачем 

індивідуальних психологічних особливостей студента при здійсненні 

педагогічного забезпечення самостійної роботи; 

- Принцип регламентації навчання, що відображає необхідність вибору 

стратегії навчання і планування організації самостійної та індивідуальної 

роботи студента; 

- Принцип опори на базові знання та вміння, передбачає наявність у 

студента мінімальних навичок роботи з технічними засобами, а також 

уміння раціонально використовувати вільний час для організації 

самостійної та індивідуальної роботи; 

- Принцип зворотнього зв’язку, дозволяє своєчасно обговорювати та 

корегувати проблемні питання по даній дисципліні; 

- Принцип наочності, передбачає представляти інформацію в доступному 

вигляді. 

  

Контроль самостійної та індивідуальної роботи студентів включає: 

- Перевірку схем; 

- Перевірку рефератів; 

- Перевірку творчого завдання; 

 - Відповіді на тестові питання; 

- Виконання практичних завдань; 

- Перевірку словникової роботи; 

- Перевірку конспекту.  
 

Структура (тематичний план) навчальної дисципліни 

 

№
 т

ем
и

 

Назви тем 

В
сь

о
го

 г
о
д

и
н

 

Кількість годин  

за видами занять 

С
ам

о
ст

.р
. 
/ 

ін
д

и
в
.р

. 

Використання  

ТЗН та інших 

дидактичних 

засобів 

Взаємозв'язок 

з іншими  

дисциплінами 

В
сь

о
го

 

Л
ек

ц
ій

 

С
ем

ін
ар

ів
 

П
р
ак

ти
ч

н
и

х
 

М
К

 (
го

д
и

н
) 



 

 

6 

 

1. 

Характеристи

ка неурядових 

організацій в 

Україні 

 

   

   

Мультимеді

йна лекція 

 

Конституцій

не право, 

теорія 

держави і 

права, 

адміністрати

вне право 

 

 

2. 

Законодавче 

регулювання 

діяльності 

неурядових 

правозахиснх 

організацій 

 

 

   

   

Мультимеді

йна лекція 

 

Конституцій

не право, 

теорія 

держави і 

права, 

адміністрати

вне право 

 

 

3. 

Основні 

елементи 

адміністратив

но-правового 

регулювання 

діяльності 

неурядових 

правозахисни

х організацій 

в Україні 

 

  

 

    
Мультимеді

йна лекція 

Конституцій

не право, 

теорія 

держави і 

права, 

адміністрати

вне право 

 

 

4. 

Створення, 

взаємодія, 

припинення 

діяльності  

неурядових 

правозахиснх 

організацій 

 

       
Мультимеді

йна лекція 

Конституцій

не право, 

теорія 

держави і 

права, 

адміністрати

вне право 

 

 

5. 

Міжнародні 

неурядові 

правозахисні 

організації 

 

       
Мультимеді

йна лекція 

Конституцій

не право, 

теорія 

держави і 

права, 

адміністрати

вне право 
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Примітка: після вивчення дисципліни студенти складають залік. 
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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). 

1.2. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 р. // Офіційний 

вісник України. — 2008. — № 93. — Ст. 3103. 

1.3. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04 

листопада 1950 р., з поправками, внесеними відповідно до положень 

Протоколів № 11 та № 14 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_004  

1.4 .  Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16 грудня 

1966 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_043 

1.5 .   Міжнародний пакт про соціальні, економічні і культурні права від 16 

грудня 1966 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_042 

1.6 .     Європейська конвенція про визнання правосуб’єктності міжнародних 

неурядових організацій (ETS No. 124) [Електронний ресурс]. —  Режим 

доступу : http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ QueVoulezVous. asp? 

NT= 124&. 

1.7 . Угода про партнерство і співробітництво  між Україною і 

Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами : 

ратифіковано Законом  № 237/94-ВР від 10.11.94 // Голос України від 

23.11.1994 р. 

1.8. Кримінальний кодекс України (Редакція від 04 липня 2013 р.) / Відомості 

Верховної Ради України. — 2001. — № 25-26. — Ст. 131. 

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

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

356. 

1.10. 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). 

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

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

1.12. Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу : Закон України від 18 березня 2004 

р. // Відомості Верховної Ради України. — 2004. — № 29. — Ст. 367. 
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1.13. Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів N 2, 4, 7 та 11 до 

Конвенції : Закон України від 17 липня 1997 р. // Відомості Верховної 

Ради України. — 1997. — № 40. — Ст. 236. 

1.14. Про адвокатуру та адвокатську діяльність : Закон України від 05.07.2012 

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

Ст. 282. 

1.15. Про засади внутрішньої і зовнішньої політики : Закон України від 01 

липня 2010 року // Відомості Верховної Ради України. — 2010. — №40. 

— Ст. 527. 

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

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

2013. — №38. — Ст. 534. 

1.17. Про безоплатну правову допомогу: Закон України  вiд 02.06.2011  

№ 3460-VI // Офіційний вісник України вiд 15.07.2011. — 2011 р. — № 

51. — стор. 13. — Ст. 2009. 

1.18. 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. 

1.19. 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.  

1.20. Про звернення громадян : Закон України від 2 жовтня 1996 року № 

393/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 47. — Ст. 

256. 

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

наступними змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради 

України. — 1997. — № 24. — Ст. 170. 
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2.4. Адміністративне право України. Академічний курс. / За заг. ред. 
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2.7.  Адміністративне право України : підручник / Т. О. Коломоєць (заг. 
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ТЕМА 1. УДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НЕУРЯДОВИХ ПРАВОЗАХИСНИХ 

ОРГАНІЗАЦІЙ 

 
 

Підготувати мультимедійні презентації на запропоновані теми: 
 

1. Місце неурядових правозахисних організацій в Україні в системі 

інститутів громадянського суспільства. 

2. Напрями удосконалення адміністративно-правового регулювання 

діяльності неурядових правозахисних організацій.  

 

Вирішити практичні завдання 

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 
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питання, мотивуючи тим, що вказана громадська організація офіційно 

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:  
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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. 
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282. 
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Відомості Верховної Ради України. — 2004. — № 9. — Ст. 79.  
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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. 
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— 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 
 

Підготувати мультимедійні презентації на запропоновані теми: 
 
1. Принципи діяльності неурядових організацій. 

Вирішити практичні завдання: 
Задача 1 

 
Реалізуючи своє конституційне право об’єднуватися в громадські 

організації, 18 мешканців м. Павлоград вирішили створити дитячу організацію 
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«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, 

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. 
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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 

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.     ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ АДМІНІСТРАТИВНО-

ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НЕУРЯДОВИХ 

ПРАВОЗАХИСНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ 

                                                  

Підготувати мультимедійні презентації на запропоновані теми: 

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

регулювання діяльності неурядових правозахисних організацій.                                                                                                                          
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2. Форми та методи адміністративно-правового регулювання діяльності 

неурядових правозахисних організацій. 

Тематика рефератів: 

1. Неурядові правозахисні організації запорука демократичного 

суспільства. 

Скласти схеми:                                                                                                                                                                                         

 Види НПО за особливостями правового статусу осіб, чиї права 

захищаються. 

 Види НПО за напрямом захисної діяльності. 

 

Рекомендована література до Теми 3:  
1.  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). 

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

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

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

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

282.  1.16. Про асоціації органів місцевого самоврядування : Закон 

України від  16 квітня 2009 року № 1275-VI // Відомості Верховної Ради 

України. — 2013. — №38. — Ст. 534. 

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

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

стор. 13. — Ст. 2009. 

5.  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. 

6.  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.  

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

наступними змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради 

України. — 1997. — № 24. — Ст. 170. 

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

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

№ 1. — Ст. 2. 

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

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

— Ст. 383. 

10.   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. 

11.   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.  
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12.   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. 

13.   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. 

 

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.   

1. 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 4. СТВОРЕННЯ, ВЗАЄМОДІЯ, ПРИПИНЕННЯ 

НЕУРЯДОВИХ ПРАВОЗАХИСНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 
 

Скласти схеми: 
1.  Процедура утворення та реєстрації неурядових правозахисних 

організацій.                                                                                                                 

2. Правові можливості неурядових правозахисних організацій. 

3. Фінансування неурядових організацій та їх власність. 

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: 
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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.  

 

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-
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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.  

 

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; 
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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. 

 

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. 
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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; 

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. 
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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: 

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. 
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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. 

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. 
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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.   
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ТЕМА 5. МІЖНАРОДНІ НЕУРЯДОВІ ПРАВОЗАХИСНІ 

ОРГАНІЗАЦІЇ 

                                                           

 

Підготувати мультимедійні презентації на запропоновані теми: 

1. Поняття, класифікація та види міжнародних неурядових правозахисних 

організацій.                                                                                                

2. Статус міжнародних неурядових правозахисних організацій у 

спеціалізованих установах ООН.  

Тематика рефератів: 

1. Зарубіжний досвід порядку створення та діяльності неурядових 

правозахисних організацій. 

          2. Місце та роль неурядових правозахисних організацій у забезпеченні 

прав громадян зарубіжний досвід. 

 

   Рекомендована література до Теми 5:  
1. Резолюції ПАРЄ 1755 (2010) «Функціонування демократичних інституцій 

в Україні», [Електронний ресурс]. — Режим доступу:  

http:/www.pravda.com.ua/articles/2010/10/6/5451629/  

2. Рекомендація державам-членам стосовно правового статусу неурядових 

організацій в Європі № СМ/Rec(2007)14 [1] (Прийнято Комітетом 

Міністрів 10 жовтня 2007 р. на 1006-му засіданні заступників Міністрів) 

[Електронний ресурс]. — Режим доступу :  

http://www.minjust.gov.ua/0/23578 

3. Рейтинг правозахисних організацій і правозахисників України.  29 

листопада 2011 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : 

http://galinfo.com.ua/news/99573.html 

4. Рішення Європейського Суду з прав людини у справі Корецький проти 

України від 3 квітня 2008 року // Рішення Європ. Суду. Публікації. — On-

line бібліотека перекладів Рішень Європейського Суду [Електронний 

ресурс]. — Режим доступу до журн. :  

http://www.lawngo.net/index.php?itemid=123 щодо статті 11 

5. Європейська конвенція про визнання правосуб’єктності міжнародних 

неурядових організацій (ETS No. 124) [Електронний ресурс]. —  Режим 

доступу : http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ QueVoulezVous. asp? 

NT= 124&. 

6. Угода про партнерство і співробітництво  між Україною і Європейськими 

Співтовариствами та їх державами-членами : ратифіковано Законом  № 

237/94-ВР від 10.11.94 // Голос України від 23.11.1994 р. 

7. Consultative relationship between the United Nations and non-governmental 

organizations. ECOSOC Resolution, 1996 (31, 49 Plenary meeting). — 25 July 

1996. 

http://www.pravda.com.ua/articles/2010/10/6/5451629/
http://www.lawngo.net/index.php?catid=157
file:///C:/Users/Владелец/AppData/Roaming/Microsoft/Word/On-line%20бібліотека%20перекладів%20Рішень%20Європейського%20Суду%20—%20Режим%20доступу%20до%20журн.%20:%20%20http:/www.lawngo.net/index.php%3fitemid=123%20щодо%20статті%2011
file:///C:/Users/Владелец/AppData/Roaming/Microsoft/Word/On-line%20бібліотека%20перекладів%20Рішень%20Європейського%20Суду%20—%20Режим%20доступу%20до%20журн.%20:%20%20http:/www.lawngo.net/index.php%3fitemid=123%20щодо%20статті%2011
file:///C:/Users/Владелец/AppData/Roaming/Microsoft/Word/On-line%20бібліотека%20перекладів%20Рішень%20Європейського%20Суду%20—%20Режим%20доступу%20до%20журн.%20:%20%20http:/www.lawngo.net/index.php%3fitemid=123%20щодо%20статті%2011
file:///C:/Users/Владелец/AppData/Roaming/Microsoft/Word/On-line%20бібліотека%20перекладів%20Рішень%20Європейського%20Суду%20—%20Режим%20доступу%20до%20журн.%20:%20%20http:/www.lawngo.net/index.php%3fitemid=123%20щодо%20статті%2011


 

 

28 

 

8. Consultative relationship between the United Nations and non-governmental 

organizations. ECOSOC Doc / 49 plenary meeting. — 25 July 1996, 

Resolution 1996J31. 

9. Consultative relationship between the United Nations and non-governmental 

organizations. ECOSOC Doc/ 49 plenary meeting. —25 July 1996, Resolution 

1996J31. Ch. 4. 

10. J.Robinson. Human Rights and Fundamental Freedoms in the Charter of the 

United Nations.— New York, 1946, P. 17; Rapport de la septieme session de la 

Commission des droits de Fhomme./ DocEAJ.N./ New York, 1991. 

11. Statute of the Council of Europe. — London, 5.V. 1949. — Ch. 1. 

12. Resolution (93) 38 adopted by the Committee of Ministers on 18 October 1993 

13. Relations between the Council of Europe and non-governmental organizations 

/ Council of Europe. — Doc 130.03.1995. 

14. Lucas M. R. European Security and Minority Rights. — Helsinki, 1991. 
 
 
 
 

3. Критерії оцінювання аудиторної роботи 

курсантів (студентів, слухачів) на практичних (семінарських) 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. 

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. 

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. 

2 

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

1 

Курсант, студент, 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. 

0 Відсутність на занятті 
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