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Питання для самостійного опрацювання студентами 

 

 

1. Описати місце і роль громадських об’єднань у політичній системі сучасної 

демократичної держави. 

2. Обговорити світовий досвід створення та діяльності громадських 

організацій. 

3. Оцінити перспективи розвитку громадських об’єднань у сучасному 

політикумі. 

4. Відповідати на питання про поняття, мету створення та основні принципи 

діяльності громадських організацій. 

5. Сконструювати модель ідеальної громадської організації сучасності. 

6. Дати визначення професійної спілки та об’єднання підприємців, їх 

відмінностей та схожих рис. 

7. Виявити права та обов’язки профспілок, гарантії їх прав. 

8. Розмежовувати діяльність об’єднань підприємців та організацій 

роботодавців. 

9. Відповідати на питання про взаємодію профспілок і держави у вирішенні 

колективних трудових спорів. 

10. Виокремити цілі, принципи та порядок створення торгово-промислових 

палат.  

11. Пояснити важливість існування у державі дитячих організацій, їх 

значення для формування активної громадянської позиції у підростаючого 

покоління. 

12. Організовувати молодіжну організацію студентів на власному факультеті 

з обов’язковим складанням програми діяльності та статуту. 

13. Захищати жіночий рух та жіночі організації. 

14. Вирішити проблему оформлення документації по створенню 

молодіжного або дитячого руху. 

15. Узагальнити законодавчі акти щодо державного регулювання молодіжної 

та гендерної політики. 

16. Класифікувати зібрані закони та постанови щодо державного 

регулювання молодіжної та гендерної політики. 

17. Позитивно оцінювати вдосконалення законодавства щодо гендерної 

політики в Україні. 

18. Показувати необхідність постійного державного контролю за 

молодіжними рухами та організаціями. 
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19. Модифікувати статут певної молодіжної організації відповідно до вимог 

близького йому кола. 

20. Продемонструвати загальні принципи функціонування релігійних 

організацій. 

21.Зробити висновок щодо рівноправності громадян незалежно від їх 

ставлення до релігії у контексті політики свободи совісті у сучасній державі. 

22. Осуджувати недотримання права громадян на проходження 

альтернативної (невійськової) служби. 

23.Підтримувати право громадян не отримувати ідентифікаційні коди 

державного реєстру фізичних осіб. 

24. Виокремити систему релігійних організацій України. 

25. Назвати основи функціонування ветеранських та патріотичних 

організацій. 

26.Оцінити діяльність козацьких організацій в Україні, їх роль у 

громадянському суспільстві. 

27. Позитивно оцінювати державну підтримку ветеранських та патріотичних 

організацій. 

28. Брати участь у волонтерському русі, допомагати волонтерам у найбільш 

важливих напрямках їх роботи. 

29. Відтворити історію створення та діяльності патріотичних організацій в 

Україні. 

30. Доповісти про основи діяльності організацій споживачів, їх функції та 

методи роботи. 

31. Пояснити організаційні засади створення та порядок припинення 

діяльності кредитних спілок. 

32. Показувати права та обов’язки членів кредитних спілок. 

33. Розмежовувати різні за цілями та напрямками діяльності благодійні 

організації. 

34. Керувати проектом створення та діяльності студентської благодійної 

організації. 

35. Класифікувати різновиди творчих спілок. 

36. Скласти список творчих спілок та спортивних організацій України. 

37. Позитивно оцінювати діяльність органів футбольного правосуддя. 

38. Активно співпрацювати з певною спортивною організацією міста. 

39. Координувати студентську активність для участі у спортивній або творчій 

організації. 

40. Пояснити діяльність іноземних та міжнародних організацій. 

41. Описати основи діяльності представництв міжнародних організацій та 
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їхні функції. 

42. Звітувати про філії та відділення іноземних організацій, які діють на 

території України. 

43. Звітувати про порядок реєстрації філій, відділень, представництв та інших 

структурних осередків громадських (неурядових) організацій зарубіжних держав. 

44. Калібрувати умови визнання суб’єктів олімпійського руху НОКом 

України. 

45. Доповісти про молодіжні організації, їх цілі, завдання, принципи 

діяльності. 

 

 

ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

1. Статус громадських об'єднань. 

2. Проблеми вдосконалення правового статусу об’єднань громадян в Україні. 

3. Засновники громадських об'єднань. Членство в громадських об'єднаннях. 

4. Легалізація громадських об'єднань. Її види. 

5. Припинення діяльності громадських об'єднань. 

6. Права зареєстрованих громадських об'єднань. Власність громадських 

об'єднань. 

7. Громадські організації з міжнародним статусом. 

8. Держава й релігійні організації. 

9. Профспілки й держава: аспекти взаємовідносин. Гарантії 

діяльностіпрофспілок. 

10. Права профспілок щодо організації страйків та проведення інших 

масових заходів. 

11. Господарська та інша комерційна діяльність громадських об'єднань. 

12. Державний нагляд та контроль за діяльністю громадських об'єднань. 

13. Відповідальність за порушення законодавства про громадські об'єднання. 

Види стягнень. 

14. Громадські організації: поняття, види, джерела правового регулювання. 

15. Міжнародні громадські організації. Філіали іноземних громадських 

організацій. 

16. Засновники молодіжних та дитячих громадських організацій, їх спілок. 

Членство в молодіжних та дитячих громадських організаціях. 

17. Статус молодіжних та дитячих громадських організацій. 

18. Держава й молодіжні та дитячі громадські організації. 
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19. Відповідальність молодіжних та дитячих громадських організацій за 

порушення законодавства. 

20. Порядок реєстрації символіки громадських об'єднань. 

21. Конституційне право на свободу об'єднання в професійні спілки. 

Законодавство про профспілки. 

22. Право на об'єднання в профспілки. Членство в профспілках. 

23. Статус професійних спілок. 

24. Професійні спілки та держава. 

25. Статути профспілок. Легалізація профспілок, їх об'єднань. 

26. Права та обов'язки профспілок. 

27. Конституційне право на свободу совісті. 

28. Відокремлення церкви (релігійних організацій) від держави. 

Відокремлення школи від церкви (релігійних організацій). 

29. Поняття й види релігійних організацій. 

30. Релігійна громада. Релігійні управління й центри. 

31. Монастирі, релігійні братства та місії. Духовні навчальні заклади. 

32. Статути (положення) релігійних організацій. Реєстрація статутів 

(положень) релігійних організацій. 

33. Припинення діяльності релігійної організації. 

34. Власність релігійних організацій. Виробнича й господарська діяльність 

релігійних організацій. 

35. Відповідальність за порушення законодавства про свободу совісті і 

релігійні організації. 

36. Поняття благодійництва та благодійних організацій. 

37. Засновники благодійних організацій. 

38. Організаційно-правові форми благодійних організацій. 

39. Державна реєстрація благодійної організації. 

40. Права та обов'язки благодійних організацій. 

41. Майно благодійної організації. Джерела формування майна та коштів 

благодійних організацій. 

42. Господарська діяльність благодійної організації. 

43. Припинення діяльності благодійних організацій. 
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ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ  

 

Варіант І 

 

1. Юридичним фактом, що свідчить про створення громадської організації, є: 

а) проведення установчих зборів; 

б) написання статуту громадської організації; 

в) подання заяви про реєстрацію; 

г) отримання печатки громадської організації. 

 

2. Віковими межами членства в дитячій та молодіжній громадських 

організаціях відповідно є: 

а) 6—18 та 14—28 років; 

б) 6—14 та 14—28 років; 

в) 6—18 та 14—35 років; 

г) 6—18 та 18—35 років. 

 

3. Колективними членами молодіжних та дитячих громадських організацій 

можуть бути: 

а) колектив класу; 

б) учні однієї школи; 

в) колективи інших громадських організацій; 

г) діти або молодь з іншого населеного пункту. 

 

4. Девіз громадської організації належить до: 

а) символіки; 

б) атрибутики; 

в) традицій; 

г) кодексу. 

 

5. Найбільш впливовими та чисельними молодіжними організаціями в 

Галичині в першій третині XX ст. були: 

а) «Пласт», «Скаутський Союз», «Січ»; 

б) «Сокіл», «Січ», «Пласт»; 

в) «Орли», «Пласт», «Сокіл»; 

г) «Січ», «Луг», «Пласт». 

 

6 Однією з перших назв піонерської організації була:  
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а) спартаки; 

6) динамівці; 

в) дніпровці; 

г) соколята. 

 

7. Дитяча та молодіжна організації СРСР названі на честь: 

а) Й. В. Сталіна; 

б) В. І. Леніна; 

в) Л. І. Брежнєва; 

г) М. С. Хрущова. 

 

8. З наведеного переліку оберіть назву комсомольської організації СРСР: 

а) ВЛКСМ; 

б) УНКМО; 

в) НРМОУ; 

г) КСМУ. 

 

9. Оберіть правильний порядок організацій за хронологією їх створення: 

а) «Пласт», «Сокіл», «Січ», Товариство «Орли» — Католицька Акція 

Української Молоді; 

б) Товариство «Орли» — Католицька Акція Української Молоді, «Пласт», 

«Сокіл», «Січ»; 

в) «Сокіл», «Січ», Товариство «Орли» — Католицька Акція Української 

Молоді, «Пласт»; 

г) «Сокіл», «Січ», «Пласт», Товариство «Орли» — Католицька Акція 

Української Молоді. 

 

10. Закон України «Про молодіжні та дитячі громадські організації» 

прийнятий у: 

а) 2001 р.; 

б) 1998 р.; 

в) 1992 р.; 

г) 1996 р. 

 

11. Спілки дитячих та молодіжних організацій України об’єднані в: 

а) Український молодіжний форум; 

б) Український національний комітет молодіжних організацій; 

в) Всеукраїнську спілку спілок; 
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г) Національну раду молодіжних організацій України. 

 

12. Варіативно-програмний підхід передбачає: 

а) вільний вибір членом організації видів та програм діяльності; 

б) обов’язкову участь члена організації в не менш ніж трьох програмах;  

в) діяльність громадської організації за п’ятьма і більше програмами;  

г) усі перелічені варіанти є правильними. 

 

13. Дія Закону України «Про об’єднання громадян» не поширюється на: 

а) релігійні об’єднання; 

б) комерційні об’єднання; 

в) органи громадської самодіяльності; 

г) усі перераховані об’єднання. 

 

14. Символом ФДО України є: 

а) вогнище; 

б) трилиста лілія; 

в) веселка; 

г) гірський орел. 

 

15. Організаціями скаутського типу в Україні є:  

а) «Пласт», «Гайди», «СПОК», «Січ»;  

б) «Січ», ФДО (СПО), «Сузір’я», «Пласт»;  

в) «Пласт», «КРОКС», «Скіф», «СПОК»; 

г) Дитячий альпійський рух, «СПОК», «КРОКС», «Пласт». 

 

16 .Вставте пропущені слова в речення «Пластун повинен бути: 

___________________ розумом та тілом, 

___________________ душею, 

__________________ у своїх задумах та планах, 

__________________ у думках та ділах!» 

 

17. Базовою програмою організації «Екологічна варта» є:  

а) «Екологічна варта власного майбутнього»;  

б) «Екологічна варта на сторожі»;  

в) «Екологічна варта для дітей»; 

г) «Екологічна варта — запорука успіху». 
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18. Об’єднання, діяльність яких спрямована на реалізацію молодіжних 

ініціатив соціальній сфері, належать до групи:  

а) соціально спрямованих організацій;  

б) соціально-педагогічних організацій;  

в) благодійних організацій;  

г) організацій допомоги та порятунку. 

 

19. УМАКО «Сузір’я» за спрямованістю є:  

а) громадсько-політичною організацією;  

б) фаховою організацією;  

в) організацією скаутського типу; 

г) екологічною організацією. 

 

20. Щорічна Міжнародна програма «Студентська  республіка» відбувається у 

формі: 

а) гри; 

б) мультифестивалю; 

в) квесту; 

г) олімпіади. 

 

21. Оберіть організацію, яка реалізує програму «Національне агентство 

“Молодіжна картка”», що дає змогу оформити міжнародні посвідчення студента 

ISIС: 

а) Асоціація правозахисник організаторів студентів України;  

б) Українська асоціація студентського самоврядування;  

в) Студентська республіка;  

г) Українська студентська спілка. 

 

22. Соціально-педагогічна допомога членам громадської організації охоплює: 

а) надання необхідної консультативної психолого-педагогічної допомоги 

членам організації; 

б) здійснення корекції соціальної поведінки і соціальних зв’язків членів 

організації; 

в) сприяння соціально-педагогічному захисту прав членів організації; 

г) усі перераховані варіанти є правильними. 

 

23.Вивчення психолого-медико-педагогічних особливостей членів організації 

є завданням: 
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а) соціально-педагогічної діагностики;  

б) соціально-педагогічної профілактики; 

в) соціально-педагогічного прогнозування;  

г) соціально-педагогічної допомоги. 

 

24. Надання комплексу послуг, спрямованих на подолання чи попередження 

проблем соціально-педагогічного характеру, забезпечення успішної соціалізації 

особистості, — це : 

а) соціально-педагогічна допомога; 

б) соціально-педагогічна профілактика;  

в) соціально-педагогічна технологія;  

г) соціально-педагогічні послуги. 

 

25. Сприяння соціально-педагогічній діяльності громадської організації 

можливе шляхом упровадження технології:  

а) волонтерської діяльності; 

б) діагностики; 

в) реабілітації; 

г) проектування. 

 

26. Основними сферами, у яких відбувається соціалізація особистості в 

умовах громадської організації, є: 

а) діяльність, спілкування, розвиток самосвідомості;  

б) діяльність, гра, змістовне дозвілля; 

в) соціальна робота, спілкування, відпочинок; 

г) саморозвиток, самовдосконалення, самостійність. 

 

Варіант ІІ 

 

1. Згідно з українським законодавством, засновниками дитячих та 

молодіжних громадських організацій можуть бути особи, які досягли: 

а)14 років;  

б)15 років;  

в)18 років;  

г) 21 року. 

 

2. Легалізація новоствореної громадської організації здійснюється шляхом: 

а) повідомлення; 
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б) реєстрації; 

в) повідомлення і реєстрації; 

г) повідомлення або реєстрації. 

 

3. Вступ неповнолітніх віком до 10 років до дитячих громадських організацій 

здійснюється: 

а) із дозволу адміністрації навчального закладу; 

б) за письмовою згодою батьків; 

в) за рекомендацією дорослого члена організації;. 

г) з обов’язковим наданням медичної довідки. 

 

4. Міжнародною громадську організацію вважають за умови поширення її 

діяльності на: 

а) дві країни; 

б) три країни; 

в) чотири країни; 

г) п’ять і більше країн. 

 

5. Фундатором молодіжного товариства «Пласт» був:  

а) К. Трильовський;  

б) О. Тисовський;  

в) Р. Баден-Пауелл;  

г) І. Чмола. 

 

6. Днем заснування «Пласту» і 

а) 19 травня 1922 року; 

б) 7 листопада 1917 року; 

в) 12 квітня 1912 року; 

г) 22 лютого 1907 року. 

 

7. Пластову абревіатуру СКОБ трактують як: 

а) сильно, красно, обережно, бистро; 

б) сміливо, красиво, обережно, безпечно;  

в) сильно, красиво, охайно, благодійно;  

г) сміливо, красно, охайно, бистро. 

 

8. «Братство Благочестивих і Благородних Младенцов» діяло у: 

а) Києві; 
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б) Тернополі; 

в) Чернігові;' 

г) Львові. 

 

9. ВЛКСМ — це: 

а) Всесоюзна Ленінська комсомольська соціалістична молодь; 

б) Всеукраїнська Ленінська комсомольська  спілка молоді; 

в) Всесоюзна Ленінська комуністична спілка молоді; 

г) Всесоюзна Ленінська комунарсько-селянська молодь. 

 

10. Згідно із Законом України «Про охорону дитинства», в Україні 

заборонено створювати дитячі організації такого спрямування: 

а) політичного; б) релігійного; 

в) політичного і релігійного; 

г) політичного, релігійного і військово-патріотичного. 

11. Національна рада молодіжних організацій України — це: 

а) спілка молодіжних організацій; 

б) вищий керівний орган у молодіжному русі;  

в) об’єднання спілок молодіжних організацій; 

г) представницький орган при Кабінеті Міністрів України. 

 

12. За українським законодавством неприбутковими є:  

а) дитячі громадські організації;  

б) молодіжні громадські організації;  

в) усі громадські організації; 

г) тільки ті громадські організації, у складі яких менше третини дорослих 

членів. 

 

13. Назва об’єднання громадян за українським законодавством має 

складатися з:  

а) двох частин;  

б) трьох частин; 

в) двох або трьох частин;  

г) чотирьох частин. 

 

14. Міжнародний скаутський з’їзд називається: 

а) джамборі; 

б) рейнджерсміт; 
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в) скаут-збір; 

г) крапскаут. 

15. Основою емблеми УДЮТ «Січ» є зображення:  

а) козака;  

б) шаблі; 

в) коня;  

г) підкови. 

 

16. Цей пункт входить до скаутського закону: 

а) скаут хоробрий; 

б) скаут вірний; 

в) скаут мужній; 

г) скаут сильний. 

 

17. «Федерація “Айкі Те Гатана Рю” України» — це дитяча організація: 

а) спортивного спрямування; 

б) туристичного спрямування; 

в) культурологічного спрямування; 

г) соціального спрямування. 

 

18. Всеукраїнська молодіжна громадська організація «Спілка православної 

молоді України» названа на честь: 

а) Андрія Первозваного;  

б) Нестора Літописця;  

в) архістратига Михаїла;  

г) Миколи Чудотворця. 

 

19. Оберіть організацію військово-патріотичної спрямованості: 

а) ВМГО «Наша армія»; 

б) ВМГО «Молодіжний спортивний рух»; 

в) ВМГО «Наше покоління»; 

г) Всеукраїнська молодіжна організація «СВІМ». 

 

20. ВМГО «Всеукраїнська молодіжна хостел-асоціація» сприяє:  

а) створенню молодіжних готелів;  

б) соціальній підтримці студентів;  

в) екологічному захисту довкілля; 

г) відкриттю спортивно-оздоровчих комплексів. 
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21. Укажіть сучасну молодіжну організацію, засновану ще в 1925 р.: 

а) Спілка Української Молоді в Україні; 

б) Всеукраїнська асоціація молодих дослідників фольклору; 

в) Спілка молодих християн України; 

г) Українська студентська спілка. 

 

22. Одним із чинників згуртування колективу в межах громадської 

організації є: 

а) наявність органів самоуправління; 

б) наявність багатьох лідерів; 

в) інтенсивне неформальне спілкування; 

г) провідна роль дорослих в організації. 

 

23. Реалізуючи діагностичну функцію, соціальний педагог повинен  

дотримуватись такої етичної норми: 

а) конфіденційність інформації; 

б) науковість дослідження; 

в) технологічність діагностики; 

г) коригування результатів. 

 

24. Технологія соціально-педагогічного проектування передбачає: 

а) поетапне планування процесу розроблення та реалізації проекту; 

б) складання плану діяльності громадської організації; 

в) соціально-педагогічні послуги членам громадської організації; 

г) аналіз реалізованих проектів та програм. 

 

25. Налагоджуючи взаємодію дитячих та молодіжних організацій з іншими 

соціальними інститутами, соціальний педагог виконує функцію:  

а) координаційну; 

б) виховну; 

в) прогностичну; 

г) перетворювальну. 

 

26. Створення умов для розвитку лідерського потенціалу членів організації 

передбачає формування: 

а) ініціативності; 

б) самостійності; 
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в) відповідальності; 

г) усіх перелічених якостей. 

 

 

ТЕРМІНИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ОПАНУВАННЯ КУРСУ 

 
Альтернати́ва (фр. alternative, рос. альтернатива, англ. alternative) - наявність 

чи/та необхідність вибору між двома чи кількома можливостями, що виключають 

одна одну. Необхідність вибору однієї з двох можливостей, що виключають одна 

одну. 

Бенефіціар - набувач благодійної допомоги (фізична особа, неприбуткова 

організація або територіальна громада), що одержує допомогу від одного чи 

кількох благодійників для досягнення цілей, визначених. 

Благодійна діяльність - добровільна особиста та/або майнова допомога для 

досягнення визначених цим Законом цілей, що не передбачає одержання 

благодійником прибутку, а також сплати будь-якої винагороди або компенсації 

благодійнику від імені або за дорученням бенефіціара. 

Благодійна організація - юридична особа приватного права, установчі 

документи якої визначають благодійну діяльність в одній чи кількох сферах, 

визначених чиним законодавством, як основну мету її діяльності; 

Благодійна програма - комплекс благодійних заходів у сферах, визначених 

чиним законодавством; 

Благодійник - дієздатна фізична особа або юридична особа приватного 

права (у тому числі благодійна організація), яка добровільно здійснює один чи 

декілька видів благодійної діяльності; 

Меценатська діяльність - благодійна діяльність у сферах освіти, культури 

та мистецтва, охорони культурної спадщини, науки і наукових досліджень, яка 

здійснюється у порядку, визначеному цим Законом та іншими законами України. 

Волонтерська діяльність - добровільна, безкорислива, соціально 

спрямована, неприбуткова діяльність, що здійснюється волонтерами та 

волонтерськими організаціями шляхом надання волонтерської допомоги.  

Волонтерська допомога - роботи та послуги, що безоплатно виконуються і 

надаються волонтерами та волонтерськими організаціями. 

Волонтерська організація - юридична особа, яка здійснює свою діяльність 

без мети одержання прибутку і отримала статус волонтерської. 

Громадське об'єднання - це добровільне об'єднання фізичних осіб та/або 

юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, 
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задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, 

екологічних, та інших інтересів. 

Громадська організація - це громадське об'єднання, засновниками та 

членами (учасниками) якого є фізичні особи. 

Громадська спілка - це громадське об'єднання, засновниками якого є 

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

юридичні особи приватного права та фізичні особи. 

Громадський порядок - урегульована правовими та іншими соціальними 

нормами система суспільних відносин, що забезпечує захист прав і свобод 

громадян, їх життя і здоров'я, повагу честі та людської гідності, дотримання норм 

суспільної моралі. 

Громадянськість - усвідомлення кожним громадянином своїх прав і 

обов'язків щодо держави, суспільства. Мораль, якою ми керуємося, — це сплав 

беззавітної відданості ідеалам комунізму, високої громадянськості, любові до 

своєї соціалістичної Батьківщини, братерської солідарності з трудящими всіх 

країн, колективізму і непримиренності до порушень громадського обов'язку. 

Доброчинна, благодійна діяльність - діяльність, пов'язана з наданням 

допомоги та підтримки тим, хто її потребує, виходячи із загальнолюдських 

принципів гуманності та взаємодопомоги, яка здійснюється виключно 

безкорисливо (без мети одержання прибутку чи іншої вигоди). 

Державний кордон України — лінія і вертикальна поверхня, що проходить 

по цій лінії, визначає межі державної території, - суші, вод, надр, повітряного 

простору — тобто межі державної території України, просторові рубежі дії 

державного суверенітету України. Охороною Державного кордону України на 

суші, морі, річках, озерах та інших водоймах займається Державна прикордонна 

служба України, — у повітряному та підводному просторі — Збройні сили 

України. 

Міжнародний червонохресний рух - Міжнародний рух Червоного Хреста і 

Червоного Півмісяця, складовими частинами якого є Міжнародний Комітет 

Червоного Хреста, Міжнародна Федерація товариств Червоного Хреста і 

Червоного Півмісяця та Національні товариства Червоного Хреста або Червоного 

Півмісяця. 

Національні товариства - Національні товариства Червоного Хреста або 

Червоного Півмісяця іноземних країн. 

Надзвичайні ситуації - збройні конфлікти, стихійне лихо, катастрофи, 

аварії, епідемії, масові отруєння, голод, радіаційне, бактеріологічне, хімічне 

забруднення тощо. 
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Організації профспілки - організаційні ланки профспілки, визначені 

статутом профспілки, що діють у межах повноважень, наданих статутом та чиним 

законодавством. 

Організація роботодавців - неприбуткова громадська організація, яка 

об'єднує роботодавців; 

Об'єднання організацій роботодавців - неприбуткова громадська 

організація, яка об'єднує організації роботодавців, їх об'єднання. 

Політична партія - це зареєстроване згідно з законом добровільне 

об'єднання громадян - прихильників певної загальнонаціональної програми 

суспільного розвитку, що має своєю метою сприяння формуванню і вираженню 

політичної волі громадян, бере участь у виборах та інших політичних заходах. 

Професійна спілка (профспілка) - добровільна неприбуткова громадська 

організація, що об'єднує громадян, пов'язаних спільними інтересами за родом їх 

професійної (трудової) діяльності (навчання).  

Первинна організація профспілки - добровільне об'єднання членів 

профспілки, які, як правило, працюють на одному підприємстві, в установі, 

організації незалежно від форми власності і виду господарювання або  у фізичної 

особи, яка використовує найману працю, або забезпечують себе роботою 

самостійно, або навчаються в одному навчальному закладі. 

Профспілковий орган - орган, створений згідно із статутом (положенням) 

профспілки, об'єднання профспілок, через який профспілка здійснює свої 

повноваження.  

Профспілковий представник - керівник профспілки, її організації, 

об'єднання профспілок, профспілкового органу, профорганізатор або інша особа, 

уповноважена на представництво статутом або відповідним рішенням 

профспілкового органу. 

Працівник - фізична особа, яка працює на підставі трудового договору на 

підприємстві, в установі, організації чи у фізичної особи, яка використовує 

найману працю. 

Професійний творчий працівник - особа, яка провадить творчу діяльність 

на професійній основі, результатом якої є створення або інтерпретація творів у 

сфері культури та мистецтва, публічно представляє такі твори на виставках, 

шляхом публікації, сценічного виконання, кіно-, теле-, відеопоказу тощо та/або є 

членом творчої спілки, та/або має державні нагороди за діяльність у сфері 

культури і мистецтва. 

Роботодавець - власник підприємства, установи, організації незалежно від 

форми власності, виду діяльності, галузевої належності або уповноважений ним 
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орган (керівник) чи фізична особа, яка відповідно до законодавства використовує 

найману працю. 

Релігійними організаціями в Україні є релігійні громади, управління і 

центри, монастирі, релігійні братства, місіонерські товариства (місії), духовні 

навчальні заклади, а також об'єднання, що складаються з вищезазначених 

релігійних організацій. Релігійні об'єднання представляються своїми центрами 

(управліннями). 

Релігійна громада є місцевою релігійною організацією віруючих громадян 

одного й того ж культу, віросповідання, напряму, течії або толку, які добровільно 

об'єдналися з метою спільного задоволення релігійних потреб. 

Свобо́да со́вісті - природне право на умови, за яких можливе вільне 

самовизначення особистості в світоглядній сфері буття, її духовне становлення, 

розвиток, самоактуалізація. За своїм змістом поняття «свобода совісті» 

багатоаспектне, ширше ніж «свобода віросповідання». Правовий аспект свободи 

совісті визначається сукупністю юридичних норм, які регулюють суспільні 

відносини в процесі реалізації свободи совісті. Свобода совісті може бути 

об'єктом цих норм лише в процесі самореалізації особистості. 

Товариство Червоного Хреста України - Національне товариство 

Червоного Хреста - складова частина Міжнародного червонохресного руху, 

всеукраїнська добровільна громадська гуманітарна організація. 

Творча спілка - добровільне об'єднання професійних творчих працівників 

відповідного фахового напряму в галузі культури та мистецтва, яке має фіксоване 

членство і діє на підставі статуту. 

Творча діяльність - індивідуальна чи колективна творчість, результатом 

якої є створення або інтерпретація творів, що мають культурну цінність. 

Член профспілки - особа, яка входить до складу профспілки, визнає її статут 

та сплачує членські внески. 

 


