
Тема дисципліни 3.5. Політична діяльність в Україні. 

 

Семінарське заняття № 6 

Тема: Свобода  політичної  діяльності  один із принципів  демократичної  

держави 

 
План 

1. Свобода політичної діяльності в Україні 

2. Порядок утворення політичних партії та їх конституційно-правовий статус 
3. Правовий статус громадських організацій, порядок утворення і діяльність  

4. Види політичних партій і громадських організацій 

5. Контроль за діяльністю політичних партій і громадських 
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Ключові поняття 
Політичні права, громадські об'єднання, публічність, добровільність, державний 

контроль, політична партія, демократія, Міністерство юстиції України, обмеження 

політичної діяльності, юридична відповідальність. 

.  

Індивідуальні науково-дослідні та творчі завдання 

 
1. Порядок утворення та діяльність політичних партій в Україні.  

2. Профспілки - наймасовіші громадські організації в Україні. 

3. Міжнародний досвід діяльності громадських об'єднань. 

 

 

Питання для актуалізації пізнавальної діяльності студентів 
1. Як ви розумієте поняття «політичні права і свободи» і хто може їх реалізувати?  

2. Хто може бути засновниками політичних партій? 

3. Які обмеження щодо утворення політичних партій існують в Україні? 

4. Ким здійснюється фінансування політичних партій?  

5. Який порядок утворення громадських організацій в Україні? 



6.  Хто і у якій формі здійснює контроль за діяльністю політичних партій і 

громадських організацій в Україні? 


	Політичні права, громадські об'єднання, публічність, добровільність, державний контроль, політична партія, демократія, Міністерство юстиції України, обмеження політичної діяльності, юридична відповідальність.
	.

