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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Самостійна робота студентів є важливою складовою навчального
процесу, яка сприяє активізації засвоєння студентом знань та їх реалізації, а також формує вміння навчатися. Самостійна робота є основним засобом опанування навчального процесу студентами у вільний
від занять час. “Організаційно-правові засади сучасного українського
козацтва” — одна з дисциплін, які створюють основну базу знань, необхідну для ефективної підготовки фахівців з менеджменту організацій,
організації козацького та місцевого самоврядування з метою їхньої подальшої роботи у органах самоорганізації населення, а також на керівних посадах у громадських (козацьких) організаціях.
Підготовка фахівців у сфері менеджменту організацій, організації
козацького та місцевого самоврядування має на меті дати слухачам
теоретичні знання та виробити в них практичні навики опрацьовувати й обґрунтовувати конкретні пропозиції щодо проблем козацького
та громадського самоврядування, діяльності органів самоорганізації
населення. Крім цього, методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи з дисципліни “Організаційно-правові засади сучасного українського козацтва” передбачають ознайомлення студентів у
нормативно-правовими засадами і технологією організації козацького
самоврядування.
Завданням самостійної роботи студентів є засвоєння певних знань,
умінь, навичок, закріплення та систематизація здобутих знань, їх
застосування при виконанні практичних завдань та наукових робіт,
виявлення прогалин у системі знань із предмета, а також вивчення засад науково-організаційної і консультативно-методичної діяльності зі
створення козацького і громадського самоврядування.
Самостійна робота студентів з дисципліни “Організаційно-правові
засади сучасного Українського козацтва” становить приблизно 24 %
часу, необхідного для виконання основної освітньої програми з урахуванням рекомендацій Міністерства освіти та науки України щодо кількості годин аудиторних занять на тиждень. Зміст самостійної роботи
студента з дисципліни “Організаційно-правові засади сучасного українського козацтва” визначається навчальною програмою дисципліни, методичними матеріалами, завданнями викладача.
У пропонованих методичних рекомендаціях розглядаються форми
самостійної роботи студентів, порядок організації та контролю самостійної роботи. Подаються основні питання з курсу дисципліни, питання для самоконтролю, теми рефератів, а також тестові завдання.
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Утворення незалежної Української держави об’єктивно сприяло
відродженню національної свідомості в різноманітних її проявах,
зокрема відродженню на початку 90-х років XX ст. Українського козацтва.
Українське козацтво — складне, багатогранне і неоднозначне су
спільно-політичне явище сьогодення в нашому суспільстві. Проте не
помічати його, його ролі у становленні національної культури, про
будженні українства від трьохсотлітнього політичного сну може в
наш час лише людина, байдужа до майбутнього українського народу,
до його долі рівного серед рівних у світовій спільноті. Лише людина,
яка не відчуває в собі дух козацької вольниці, дух справжнього українця, може ігнорувати початок відродження такого могутнього колись громадського-політичного утворення на теренах нашої держави,
як Українське козацтво. Козацтво — свого роду “релігія” українського народу, частка його духовності, а з духовності починає відроджуватися будь-яка нація.
Попри всі висловлювання скептиків щодо становища та місця козацтва в політичній системі українського суспільства, враховуючи
аналогічне становище козацтва у нашого найближчого сусіда — Ро
сійській Федерації, сьогодні вже наявна певна правова база щодо регулювання правовідносин у сфері козацького руху, його завдань та
ролі серед громадських об’єднань, а відтак, й у громадсько-політичному житті держави.
Таким чином, розвиток сучасного Українського козацтва вийшов
на такий рівень, що не зважати на нього уже не можна. А це, в свою
чергу, об’єктивно вимагає наукових розробок у царині не тільки іс
торичних, а й правових наук, оскільки таке явище на початковій
стадії потребує подальшого вдосконалення правового регулювання
вже зараз як таке, що зачіпає практично всі сфери суспільно-політичного життя, має загальнодержавний характер. Це зумовлює необхідність вивчення його правових засад на рівні навчальних курсів у
вищих навчальних закладах відповідної спрямованості, що дасть, на
наше переконання, поштовх для подальших наукових правових досліджень цих суспільних відносин.
Предметом дисципліни “Організаційно-правові засади сучасного
Українського козацтва” є суспільні відносини, що виникають у про
цесі становлення та розвитку українського козацтва як суспільнополітичного явища на теренах України кінця XX — початку XXI ст.,
пов’язані із застосуванням норм адміністративного, господарського,
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підприємницького, трудового, цивільного та інших галузей права України.
Загальна гіпотеза навчального курсу базується на конституційній
нормі про те, що держава сприяє консолідації та розвиткові української нації, її історичної свідомості, традицій і культури.
Відповідно до навчально-тематичного плану передбачено вив
чення та аналіз нормативно-правової бази, якою регулюється правове
становище сучасного Українського козацтва, його роль та місце у громадського-політичному житті держави, особливості правовідносин в
окремих напрямах діяльності козацтва, напрями можливого вдосконалення правового регулювання зазначеної сфери.
Отже, методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної
роботи з дисципліни “Організаційно-правові засади сучасного Українського козацтва” спрямовані на те, щоб дати студентам знання
теоретичних основ нормативно-правового забезпечення козацтва, а
також застосування ними здобутих знань та навичок на практиці.
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
дисципліни
“ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ
СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА”

№
пор.

1

1
2
3

Назва змістового модуля і теми

2
Змістовий модуль І.
Теоретико-методологічні засади дисципліни
Загальна характеристика правового
становища сучасного Українського козацтва
Нормативно-правове регулювання діяльності
Українського козацтва
Підготовка організаційних і правових основ
сучасного Українського козацтва. Проблеми
організації сучасного Українського козацтва

Лекції
Семінарські
(практичні)
заняття
Самостійна
робота
студентів

Кількість годин

3

4

5

2

1

2

1

4

1
5

1

2

3

4

5

2

2

1

Пріоритетні шляхи та форми взаємодії козацтва
2
з державою

2

1

Правове регулювання деяких напрямів
діяльності козацьких осередків

2

2

1

Правове регулювання господарської
та фінансової діяльності сучасного
українського козацтва

2

2

2

4

2

2

Трудові правовідносини в діяльності
козацтва та членство в його осередках

2

2

2

Юридична відповідальність за порушення
законодавства про громадські об’єднання

2

2

1

Змістовий модуль ІІ. Становлення
організаційно-правових засад сучасного
Українського козацтва
4
5
6
7

8

9
10

Особливості державної реєстрації осередків
Українського козацтва

Організаційно-правові засади культурнопросвітницької діяльності сучасного
Українського козацтва. Духовні, моральні,
культурні та освітні основи козацького
самоврядування

Змістовий модуль ІІІ. Міжнародна
діяльність українського козацтва
11

Зовнішні зв’язки українського козацтва

Разом годин: 54

6

2
26

1
14

14

Зміст
самостійної роботи
дисципліни
“ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ
СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА”
Змістовий модуль І.	Теоретико-методологічні засади
дисципліни
Тема 1. Загальна характеристика правового становища
сучасного Українського козацтва
1. Предмет дисципліни “Організаційно-правові засади сучасного
Українського козацтва”.
2. Основні поняття та категорії дисципліни.
3. Мета та завдання дисципліни “Організаційно-правові засади
сучасного Українського козацтва”.
4. Відродження та етапи становлення сучасного Українського козацтва.
5. Розвиток Українського козацтва в м. Києві.
6. Розвиток Українського козацтва в регіонах України.
7. Загальна чисельність Українського козацтва. Кількість козацьких організацій.
8. Місце і роль сучасного козацтва у суспільно-політичному житті
України: правовий аспект.
Питання для самоконтролю
1. Дайте визначення предмету дисципліни “Організаційно-правові засади сучасного українського козацтва”.
2. Коли розпочалося відродження сучасного Українського козацтва?
3. Проаналізуйте стан розвитку козацтва в столиці України —
м. Києві.
4. Визначте нормативно-правовий базис відродження Українського козацтва.
5. Проаналізуйте роль Українського козацтва в політичному житті сучасної України.
6. Охарактеризуйте участь Українського козацтва у здійсненні
влади в державі.
7. У чому співвідношення понять “політична партія” і “українське
козацтво”?
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8. Покажіть форми участі козацтва у здійсненні державної влади.
9. Визначте основні поняття та категорії курсу.
10. Проаналізуйте сучасний стан законодавства про діяльність козацтва.
1.
2.
3.
4.
5.

Теми рефератів
Загальна характеристика правового становища сучасного Українського козацтва.
Місце Українського козацтва в політичній системі України.
Форми участі козацтва у здійсненні державної влади.
Роль Українського козацтва в політичному житті сучасної України.
Етапи відродження сучасного Українського козацтва.

Тестові завдання
І. Предметом дисципліни “Організаційно-правові засади сучасного українського козацтва” є:
а) суспільні відносини, що виникають у процесі становлення
та розвитку Українського козацтва як суспільно-політичного явища на теренах України кінця ХХ — початку ХХІ ст.,
пов’язані із застосуванням норм адміністративного, господарського, підприємницького, трудового, цивільного та інших галузей права України;
б) вивчення та аналіз нормативно-правової бази, якою регулюється правове становище сучасного Українського козацтва, його роль та місце у громадсько-політичному житті
держави, особливості правовідносин в окремих напрямах
діяльності козацтва, напрями можливого вдосконалення
правового регулювання зазначеної сфери;
в) обидві відповіді правильні;
г) правильних відповідей немає.
ІІ. Об’єктом дисципліни “Організаційно-правові засади сучасного Українського козацтва” є:
а) козацький рух у сучасній Україні, його правові засади та основні напрями суспільної та господарської діяльності;
б) суспільні відносини, що виникають у процесі становлення
та розвитку Українського козацтва як суспільно-політичного явища на теренах України кінця ХХ — початку ХХІ ст.,
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пов’язані із застосуванням норм адміністративного, господарського, підприємницького, трудового, цивільного та інших галузей права України;
в) вивчення та аналіз нормативно-правової бази, якою регулюється правове становище сучасного Українського козацтва, його роль та місце у громадсько-політичному житті
держави, особливості правовідносин в окремих напрямах
діяльності козацтва, напрями можливого вдосконалення
правового регулювання зазначеної сфери;
г) правильні відповіді “а” і “б”;
д) правильні відповіді “б” і “в”;
е) усі відповіді правильні;
є) правильних відповідей немає.
ІІІ. Метою дисципліни “Організаційно-правові засади сучасного Українського козацтва” є:
а) суспільні відносини, що виникають у процесі становлення
та розвитку Українського козацтва як суспільно-політичного явища на теренах України кінця ХХ — початку ХХІ ст.,
пов’язані із застосуванням норм адміністративного, господарського, підприємницького, трудового, цивільного та інших галузей права України;
б) вивчення та аналіз нормативно-правової бази, якою регулюється правове становище сучасного Українського козацтва, його роль та місце у громадсько-політичному житті
держави, особливості правовідносин в окремих напрямах
діяльності козацтва, напрями можливого вдосконалення
правового регулювання зазначеної сфери;
в) обидві відповіді правильні;
г) правильних відповідей немає.
IV Відродження сучасного Українського козацтва відбулося в
Україні у:
а) 1989 р.;
б) 1990 р.;
в) 1991 р.;
г) 1992 р.;
д) 1993 р.;
е) 1994 р.;
є) 1995 р.;
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ж) 1996 р.;
з) 1997 р.;
е) правильних відповідей немає.
V. У своєму розвитку сучасне Українське козацтво пройшло:
а) 3 етапи;
б) 4 етапи;
в) 5 етапів;
г) 6 етапів;
д) 7 етапів;
е) правильних відповідей немає.
VІ. Українське козацтво як Всеукраїнська організація була зареєстрована Міністерством юстиції України у:
а) березні 1992 р.;
б) травні 1992 р;
в) серпні 1992 р.;
г) жовтні 1992 р.;
д) грудні 1992 р.;
е) лютому 1993 р.;
є) квітні 1993 р.;
ж)серпні 1993 р.;
з) правильних відповідей немає.
Література [16–18; 36; 53]
Тема 2. Нормативно-правове регулювання діяльності
українського козацтва
1. Система правового регулювання суспільних відносин у сфері
функціонування козацтва як суспільно-політичного явища.
2. Співвідношення “закон і козацтво”.
3. Укази Президента України про Українське козацтво та їх роль
у становленні козацтва.
4. Державні органи виконавчої влади з питань розвитку Україн
ського козацтва та їх повноваження.
5. Прогалини у правовому регулюванні суспільних відносин у
діяльності козацтва.
6. Організаційно-правовий статус козацьких осередків.
7. Шляхи вдосконалення нормативно-правового забезпечення
діяльності Українського козацтва.
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Питання для самоконтролю
1. Висвітліть характерні особливості правового становища козаків щодо окремих видів майна.
2. Охарактеризуйте систему правового регулювання козацького
руху в Україні.
3. Законодавча складова у правовому регулюванні козацького ру
ху в Україні.
4. Які Укази Президента України про Українське козацтво ви
знаєте?
5. Назвіть державні органи виконавчої влади з питань розвитку
українського козацтва та їх повноваження.
6. Визначте сфери правового регулювання діяльності козацтва та
галузі законодавства, що їм відповідають.
7. Опишіть організаційно-правовий статус козацьких осередків.
8. Охарактеризуйте козацький осередок як громадську організацію.
Теми рефератів
1. Законодавчі засади діяльності Українського козацтва.
2. Система правового регулювання суспільних відносин у сфері
функціонування козацтва як суспільно-політичного явища.
3. Законодавчі засади участі козаків в охороні громадського по
рядку та державного кордону.
4. Державні органи виконавчої влади з питань розвитку Україн
ського козацтва та їх повноваження.
5. Діяльність органів місцевого самоврядування з питань розвитку Українського козацтва та їх повноваження.
Тестові завдання
І. Закон України “Про об’єднання громадян” було прийнято у:
а) 1992 р.;
б) 1993 р.;
в) 1994 р.;
г) 1995 р.;
д) 1996 р.;
е) 1997 р.;
є) 1998 р.;
ж) правильних відповідей немає.
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ІІ. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” було
прийнято:
а) 21 травня 1997 р.;
б) 21 червня 1998 р.;
в) 20 серпня 1998 р.;
г) 21 травня 1999 р.;
д) 21 травня 2000 р.;
е) 20 серпня 2001 р.
ІІІ. Указ Президента України “Про координаційну Раду з питань розвитку Українського козацтва” було прийнято у:
а) червні 1998 р.;
б) вересні 1998 р.;
в) грудні 1998 р.;
г) березні 1999 р.;
д) вересні 1999 р.;
е) грудні 1999 р.;
є) січні 2000 р.;
ж) березні 2000 р.;
з) правильних відповідей немає.
IV. Указ Президента України “Про Раду Українського козацтва” було прийнято:
а) 10 травня 2005 р.;
б) 1 червня 2005 р.;
в) 4 червня 2005 р.;
г) 3 липня 2005 р.;
д) 10 липня 2005 р.
V. Закон України “Про Українське козацтво” було прийнято у:
а) червні 2006 р.;
б) серпні 2006 р.;
в) листопаді 2006 р.;
г) лютому 2007 р.;
д) липні 2007 р.;
е) Закону України “Про українське козацтво” ще не було при
йнято.
Література [1; 7–9; 11; 12–15; 17; 25]
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Тема 3. Підготовка організаційних і правових основ
сучасного Українського козацтва. Проблеми
організації сучасного Українського козацтва
1. Аналіз вітчизняного та зарубіжного законодавства щодо організаційних і правових основ сучасного Українського козацтва.
2. Козацьке самоврядування — основа громадянського суспільства України.
3. Нормативні документи Українського козацтва.
4. Підготовка правових основ сучасного козацького самоврядування.
5. Становлення громадянського суспільства у контексті утвер
дження громадських організацій Українського козацтва.
6. Участь громадських організацій Українського козацтва у розвитку держави, суспільства та особистості.
7. Територіальна громада Українського козацтва та її статут.
8. Впровадження Українським козацтвом системи громадських
слухань, громадських ініціатив, громадського контролю тощо.
Питання для самоконтролю
1. Які нормативні документи з організації Українського козацтва
ви знаєте?
2. Дайте оцінку розвитку козацького самоврядування в Україні
як основи громадянського суспільства.
3. Визначте стан підготовки правових основ сучасного Українського козацтва.
4. Яким чином здійснюється участь громадських організацій Українського козацтва в розвитку суспільства та особистості?
5. Дайте визначення поняття “статутне право”.
6. Визначте статут територіальної громади.
7. Висвітліть механізм впровадження українським козацтвом
системи громадських слухань, громадських ініціатив, громадського контролю.
8. Покажіть механізм врегулювання статусу діячів сучасного козацького самоврядування.
9. Охарактеризуйте процес становлення громадянського суспільства у контексті утвердження громадських організацій
Українського козацтва.
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10. Яким чином здійснюється використання козацьких історичних
традицій при створенні концепції територіальної самооборони
України?
1.
2.
3.
4.
5.

Теми рефератів
Нормативні документи Українського козацтва.
Проблеми самоврядування сучасного Українського козацтва.
Проблеми нормативно-правового забезпечення організації самоврядування сучасного Українського козацтва.
Врегулювання статусу діячів сучасного козацького самоврядування.
Напрями вдосконалення правових засад сучасного Українського козацтва.

Тестові завдання
І. Створення перших громад козацького самоврядування в сучасній Україні відбулося у:
а) 1989 р.;
б) 1990 р.;
в) 1991 р.;
г) 1992 р.;
д) 1993 р.;
е) 1994 р.;
є) 1995 р.;
ж) 1996 р.;
з) 1997 р.;
е) правильних відповідей немає.
ІІ. Визначте, які нормативно-правові документи належать до організації козацького самоврядування в сучасній Україні:
а) Указ Президента України “Про Раду Українського козацтва”;
б) Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”;
в) Закон України “Про об’єднання громадян”;
г) Національна програма відродження та розвитку Українського козацтва на 2002–2005 рр.;
д) правильні відповіді “а”–“в”;
е) правильні відповіді “в”, “г”;
є) усі відповіді правильні.
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ІІІ. Наказ Міністерства освіти і науки України “Про затвер
дження Положення про дитячо-юнацьку військово-спортивну патріотичну гру “Сокіл” (“Джура”) Українського козацтва” було підписано:
а) 25 липня 2002 р.;
б) 25 грудня 2002 р.;
в) 25 липня 2003 р.;
г) 25 серпня 2003 р.;
д) 25 грудня 2003 р.;
е) 25 січня 2003 р.;
є) правильних відповідей немає.
ІV. Указ Президента України “Про Національну програму
відродження та розвитку Українського козацтва на 2002–2005
роки” було підписано Л. Д. Кучмою:
а) 15 вересня 2001 р.;
б) 15 жовтня 2001 р.;
в) 15 листопада 2001 р.;
г) 1 грудня 2001 р.;
д) 15 грудня 2001 р.
V. Основними завданнями Національної програми відродження
та розвитку Українського козацтва на 2006–2010 роки є:
а) збереження історичної пам’яті та використання кращих традицій Українського козацтва у формуванні духовних засад
українства;
б) застосування в повсякденному житті виховних і культурних
традицій Українського козацтва;
в) використання в побуті народних традицій в усіх сферах суспільного життя;
г) просвітницьке сприяння підвищенню духовності суспільства;
д) фахове підвищення науково-технологічного рівня військовопатріотичного виховання молоді;
е) залучення козацьких товариств до участі в охороні громадського порядку і державного кордону;
є) створення додаткових робочих місць за рахунок розширення
мережі козацьких селянських (фермерських господарств),
промислів, туристичної діяльності;
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ж) правильні відповіді “а”–“в”;
з) правильні відповіді “г”–“є”;
і) усі відповіді правильні.
Література [1–4; 6; 14; 19; 30; 36; 42; 47]
Змістовий модуль ІІ. Становлення організаційно-правових
засад сучасного Українського козацтва
Тема 4. Особливості державної реєстрації осередків
Українського козацтва
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Підстави реєстрації козацьких осередків.
Правовий статус Українського козацтва.
Козацтво як громадське об’єднання.
Спільні та відмінні риси козацьких організацій в Україні.
Шляхи подолання розрізненості Українського козацтва.
Географія діяльності козацьких осередків та її вплив на процедуру їх реєстрації.
7. Реєстраційне провадження в органах державної влади щодо
козацтва та його осередків.
Питання для самоконтролю
1. Які існують підстави державної реєстрації козацької організації?
2. Покажіть вплив територіальності діяльності козацької організації на процедуру її державної реєстрації.
3. Покажіть географію розташування козацьких осередків в Україні.
4. Визначте спільні та відмінні риси козацьких організацій в Україні.
5. Покажіть шляхи подолання розрізненості Українського козацтва.
6. Яким чином здійснюється реєстраційне провадження по козацькій організації?
7. Охарактеризуйте зміст статуту козацької організації.
8. Висвітліть права і обов’язки козака як члена громадського
об’єднання.
9. Розкрийте особливості статусу козака щодо деяких питань
власності.
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1.
2.
3.
4.
5.

Теми рефератів
Особливості державної реєстрації осередків Українського козацтва.
Порядок державної реєстрації козацьких осередків.
Географія розташування козацьких осередків в Україні.
Права і обов’язки козака як члена громадського об’єднання.
Порядок реєстрації Українського козацтва органами місцевого
самоврядування.

Тестові завдання
І. Згідно із Законом України “Про об’єднання громадян”,
об’єднаннями громадян, до яких належать козацькі організації є:
а) добровільне громадське формування, створене на основі
єдності інтересів для спільної реалізації громадянами своїх
прав і свобод;
б) об’єднання громадян, яке незалежно від назви (рух, конгрес,
асоціація, фонд, спілка тощо) відповідно до цього Закону
визнається політичною партією або громадською організацією;
в) обидві відповіді правильні;
г) правильних відповідей немає.
ІІ. Реєстрація козацьких організацій здійснюється чітко зафіксованими у законодавстві органами (легалізуючими органами), до
яких належить:
а) Міністерство юстиції України;
б) місцеві органі виконавчої влади;
в) виконкоми сільських, селищних, міських рад;
г) правильні відповіді “а” і “б”;
д) правильні відповіді “а” і “в”;
е) усі відповіді правильні.
ІІІ. Статут козацької організації має наступну структуру:
а) загальні положення, ідейні засади, мету та завдання;
б) напрями та форми діяльності козацької організації;
в) принципи діяльності та завдання козацької організації;
г) членство в об’єднанні, права та обов’язки членів;
д) організаційна структура козацького об’єднання;
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е) порядок створення керівних органів козацької організації
та їх компетенція;
є) джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна;
ж) внесення змін і доповнень до статуту козацької організації;
з) принципи діяльності козацької організації;
и) правильні відповіді “а”–“є”;
і) усі відповіді правильні.
IV. Не підлягають легалізації, а діяльність легалізованих об’єд
нань громадян забороняється у судовому порядку, коли їхньою
метою є:
а) зміна шляхом насильства конституційного ладу і в будьякій протизаконній формі територіальної цілісності держави;
б) підрив безпеки держави у формі ведення діяльності на користь іноземних держав;
в) пропаганда війни, насильства чи жорстокості, фашизму та
неофашизму;
г) розпалювання національної та релігійної ворожнечі;
д) створення незаконних воєнізованих формувань;
е) обмеження загальновизнаних прав людини;
є) правильні відповіді “а”–“г”;
ж) усі відповіді правильні.
V. На сьогоднішній день козацькі осередки в Україні зосереджені переважно:
а) на території Запорізької та Дніпропетровської областей;
б) на території Донецької, Луганської та Харківської областей;
в) на півдні України;
г) на Лівобережній Україні (Чернігівська, Полтавська, Сумська, частина Київської) областей;
д) на Правобережній Україні (Київська, Черкаська, Кіровоградська, Житомирська, Вінницька області, Хмельницька
області);
е) на всій території України.
Література [2; 10; 17–21; 26]
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Тема 5. Пріоритетні шляхи та форми взаємодії козацтва з
державою
1. Традиційні сфери діяльності Українського козацтва.
2. Козацтво та військо, їх взаємодія.
3. Охорона громадського порядку та державного кордону як важлива складова діяльності Українського козацтва на сучасному етапі.
4. Законодавчі засади участі козацтва в охороні громадського по
рядку та державного кордону.
5. Форми участі козаків у охороні державного кордону.
6. Відродження національних бойових мистецтв.
7. Козацтво і національні бойові мистецтва крізь призму закону.
8. Перспективи розвитку Українського козацтва та удосконалення правового регулювання цієї сфери.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Питання для самоконтролю
Висвітліть основні напрями діяльності сучасного Українського
козацтва.
Які традиційні сфери діяльності Українського козацтва ви знаєте?
Яким чином здійснюється військова підготовка у козаків?
Покажіть можливі шляхи співпраці козацтва і війська в Україні.
У чому полягають законодавчі засади участі козацтва в охороні
громадського порядку та державного кордону?
Які форми участі козаків в охороні громадського порядку ви
знаєте?
Покажіть права козаків щодо участі в охороні громадського порядку.
Розкрийте основні форми участі козаків у охороні державного
кордону.
Висвітліть права козаків щодо участі в охороні державного кордону.
Проаналізуйте участь козацтва в розвитку національних бойових мистецтв крізь призму закону.

Теми рефератів
1. Пріоритетні шляхи та форми взаємодії козацтва з державою.
2. Взаємодія козацьких організацій з органами місцевого самоврядування.
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3. Надання охоронних послуг як один із напрямів діяльності коза
цтва.
4. Громадський та господарсько-підприємницький аспекти в діяль
ності козацьких осередків.
5. Шляхи взаємодії Українського козацтва з військовими форму
ваннями України.
6. Шляхи взаємодії Українського козацтва з правоохоронними ор
ганами України.
Тестові завдання
І. Основними формами взаємодії козацтва з державою є:
а) охорона громадського порядку;
б) служба козацьких об’єднань в Збройних силах та інших військових формуваннях України;
в) охорона державного кордону;
г) існування Ради Українського козацтва як дорадчого органу
при Президентові України;
д) співробітництво з органами виконавчої влади у сфері культури, освіти, духовності, охорони здоров’я, соціального захисту
населення тощо;
е) правильні відповіді “а”–“в”;
є) правильні відповіді “а”, “б” і “д”;
ж) усі відповіді правильні.
ІІ. Основними напрямами надання громадської допомоги Українським козацтвом державним органам влади України є:
а) добровільна служба щодо допомоги в охороні державних
кордонів України;
б) добровільна служба щодо допомоги формування системи
військово-територіальної оборони України;
в) добровільна служба щодо допомоги в охороні громадського
порядку;
г) добровільна служба щодо охорони об’єктів сільськогосподарського та виробничого призначення з різними формами
власності, державно-адміністративні, навчальні, культурноосвітні та інші заклади, установи і підприємства;
д) добровільне посилення державних митниць;
е) добровільна участь у ліквідації наслідків стихійного лиха,
аварій та інших непередбачуваних надзвичайних ситуацій;
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є) добровільна участь у наданні медичної та реабілітаційної допомоги населенню;
ж)надання допомоги органам місцевого самоврядування під час
надзвичайних ситуацій;
з) правильні відповіді “а”–“г”;
и) усі відповіді правильні.
ІІІ. Форми добровільної служби Українського козацтва діють
на підставі Конституції України та чинного законодавства України.
Основними правовими критеріями з організації форм добровільної
державної служби Українського козацтва є:
а) проходження військової служби у військових частинах
Збройних сил України та інших військових формуваннях
України;
б) відбування військової служби в запасі у професійному резерві;
в) відбування добровільної служби у складі козацьких формувань Українського козацтва — мобілізаційних частин національного резерву;
г) створення в установленому порядку громадських формувань
Українського козацтва для сприяння в охороні державного
кордону, наданні допомоги в ліквідації наслідків стихійного лиха та інших надзвичайних ситуацій, в охороні громадського порядку та профілактиці правопорушень, державній
лісовій охороні, рибінспекції, медичному обслуговуванні та
реабілітації громадян України;
д) правильні відповіді “а” і “б”;
е) усі відповіді правильні.
IV. Добровільна державна служба щодо охорони громадського
порядку Українського козацтва передбачає:
а) створення в установленому порядку формувань Українського козацтва для сприяння в охороні громадського порядку та
профілактиці правопорушень;
б) впровадження програми співпраці між Українським козацтвом та Міноборони України, Міністерством з надзвичайних ситуацій, Міністерством внутрішніх справ, Службою
безпеки України, Мінекоресурсів, Держкомлісгоспом у
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напрямі протидії корупції та забезпеченні чинного законодавства;
в) надання допомоги місцевим державним митним органам з
проведення планових рейдових перевірок суб’єктів підприємницько-комерційної діяльності;
г) надання допомоги місцевим державним органам захисту прав
споживача з проведення перевірок торговельно-комерційних
підприємств, закладів громадського харчування;
д) надання допомоги органам місцевого самоврядування у проведенні державних заходів особливого періоду;
е) правильні відповіді “а”–“в”;
є) усі відповіді правильні;
ж) правильних відповідей немає.
V. Добровільна державна служба Українського козацтва щодо
охорони державного кордону передбачає:
а) надання допомоги відповідним прикордонним заставам;
б) посилення прикордонних застав у разі проведення особливих заходів місцевим національним резервом Українського
козацтва, включаючи технічні та матеріальні ресурси;
в) надання прикордонним заставам господарської допомоги;
г) правильні відповіді “а” і “б”;
д) усі відповіді правильні.
Література [17–21; 23; 24; 27; 28; 35; 43; 45; 53; 57]
Тема 6. Правове регулювання деяких напрямів діяльності
козацьких осередків
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Козацтво та зброя.
Правове регулювання права власності на зброю в Україні.
Загально-правові засади застосування зброї.
Порівняльний аспект правового становища щодо зброї Українського козацтва та козацтва Російської Федерації.
Правила застосування спеціальних засобів самозахисту.
Право людини на необхідну оборону.
Правове регулювання господарсько-підприємницької діяльності козацьких осередків.
Особливості оподаткування громадських організацій.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Питання для самоконтролю
У чому полягає історичний аспект щодо права козака на
зброю?
Визначте правовий аспект щодо права козака на зброю.
Які види зброї можуть бути у власності козаків?
Розкрийте сутність дозвільного провадження щодо зброї.
Які існують загально-правові засади застосування зброї?
У чому полягають правила застосування зброї?
Визначте правила застосування спеціальних засобів самозахисту.
Розкрийте порядок фіксування факту застосування зброї чи
спецзасобів під час охорони громадського порядку.
У чому полягає право людини на необхідну оборону?
Інститут необхідної оборони в адміністративному та криміна
льному праві. Розкрийте сутність поняття.
Яким чином складається протокол про адміністративне правопорушення?
Теми рефератів
Відмінності правового становища щодо зброї російського коза
цтва в РФ та українського козацтва в Україні.
Правове становище козаків щодо носіння, зберігання та засто
сування зброї.
Особливості правового статусу членів громадських об’єднань з
охорони громадського порядку та державного кордону.
Правила та порядок отримання дозволу на придбання зброї.
Правове регулювання участі козаків в охороні громадського порядку та державного кордону.
Проблема розрізненості козацьких осередків в Україні та її
вплив на становлення сучасного українського козацтва.

Тестові завдання
І. Закон України “Про зброю” було прийнято:
а) у 1998 р.;
б) у 1999 р.;
в) у 2000 р.;
г) у 2001 р.;
д) у 2002 р.;
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е) у 2003 р.;
є) у 2004 р.;
ж)у 2005 р.;
з) у 2006 р.;
и) у 2007 р.;
і) правильних відповідей немає.
ІІ. Закон України “Про господарські товариства” визначає такі
організаційно-правові форми господарських товариств:
а) акціонерне товариство;
б) товариство з обмеженою відповідальністю;
в) товариство з додатковою відповідальністю;
г) повне товариство;
д) командитне товариство;
е) правильні відповіді “а”–“в”;
є) усі відповіді правильні.
ІІІ. Закон “Про зброю” було прийнято в Російській Федерації:
а) у 2000 р.;
б) у 2001 р.;
в) у 2002 р.;
г) у 2003 р.;
д) у 2004 р.;
е) у 2005 р.;
є) у 2006 р.;
ж)у 2007 р.;
з) правильних відповідей немає.
IV. До доходів громадських (козацьких) організацій, які звіль
нені від оподаткування, належать доходи у вигляді:
а) безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожерт
вувань;
б) пасивних доходів (доходів, отриманих у вигляді відсотків,
дивідендів, страхових виплат і відшкодувань, а також ро
ялті);
в) коштів або майна, які надходять таким неприбутковим організаціям від здійснення основної діяльності, передбаченої
статутом;
г) внесків засновників неприбуткової організації;
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д) коштів, які надходять від виробництва товарів та послуг, заняття комерційною діяльністю;
е) правильні відповіді “а”–“в”;
є) правильні відповіді “а”, “в”, “г”;
ж)усі відповіді правильні;
з) правильних відповідей немає.
Література [2; 3; 5; 6; 10; 23; 24; 27; 28; 31; 35; 37; 41; 43–45; 53]
Тема 7. Правове регулювання господарської та фінансової
діяльності сучасного українського козацтва
1. Нормативно-правові засади економічного та фінансового забезпечення сучасного українського козацтва.
2. Економічне самозабезпечення козацького самоврядування.
3. Правове регулювання участі козацьких організацій у створенні
і функціонуванні вільних економічних зон.
4. Законодавче забезпечення постачання Збройним силам України продуктів структурами Українського козацтва.
5. Виробнича, підприємницька, фінансова діяльність з метою отримання фінансових ресурсів для забезпечення діяльності ко
зацьких організацій.
6. Козацька фінансова система “Трансфер-банк” для козацького
самоврядування.
7. Можливості вирішення проблеми працевлаштування звільнених із силових структур.
8. Бізнес-план діяльності козацьких організацій.
9. Управління персоналом козацького самоврядування.
Питання для самоконтролю
1. Розкрийте особливості постачання Збройним силам України
продуктів харчування структурами козацького самоврядування.
2. У чому полягає участь структур козацького самоврядування у
створенні і функціонуванні вільних економічних зон?
3. Проаналізуйте масштаби розвитку виробничої діяльності в козацьких організаціях.
4. Які основні напрями господарської діяльності козацьких осередків ви знаєте?
5. Охарактеризуйте стан розвитку підприємницької діяльності
козацьких осередків.
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6. Висвітліть ліцензійні види підприємницької діяльності у козацьких осередках.
7. Охарактеризуйте особливості надання охоронних послуг як напрям підприємницької діяльності козацьких осередків.
8. Розкрийте процес організації спортивних клубів як напрям підприємницької діяльності козацьких осередків.
9. Висвітліть особливості організації просвітницької роботи як
напрям підприємницької діяльності козацьких осередків.
10. Яким чином здійснюється оподаткування громадських організацій?
1.
2.
3.
4.
5.

Теми рефератів
Економічне самозабезпечення козацького самоврядування.
Правове регулювання фінансового забезпечення козацького самоврядування.
Управління персоналом у системі козацького самоврядування.
Нормативно-правове забезпечення співпраці козацьких організацій зі сферою виробництва і підприємництва.
Бізнес-план діяльності козацького самоврядування.

Тестові завдання
І. Основними напрямами розвитку господарської та фінансової
діяльності Українського козацтва є:
а) розробка комплексної програми господарської діяльності
Українського козацтва, створення центру господарсько-комерційних проектів Українського козацтва в м. Києві та його
регіональних відділень;
б) участь у розробленні і впровадженні програми організації та
підтримки козацьких селянських (фермерських) господарств
і колективних сільськогосподарських підприємств, кооперативів, садівницьких та господарських товариств, промислів
тощо;
в) сприяння створенню цільових позабюджетних фондів Українського козацтва для його відродження, розвитку та підтримки;
г) розробка положень про козацькі підприємства України, організація козацьких (селянських) фермерських господарств
й колективних сільськогосподарських підприємств, кооперативів, садівницьких і городницьких товариств, промислів;
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д) надання Українському козацтву науково-методичної допомоги у справі відродження українського конярства; розширення наукових досліджень з конярства та методичної
допомоги у створенні й функціонуванні кінного резерву на
о. Хортиця;
е) правильні відповіді “а”–“в”;
є) правильні відповіді “г”, “д”;
ж) усі відповіді правильні.
ІІ. Козацька фінансова система “Трансфер-банк” була створена для системи козацького самоврядування у:
а) 1998 р.;
б) 1999 р.;
в) 2000 р.;
г) 2001 р.;
д) 2002 р.;
е) 2003 р.;
є) 2004 р.;
ж) 2005 р.;
з) правильних відповідей немає.
ІІІ. Основним завданням господарських структур козацьких
організацій у сучасній Україні має бути:
а) організація та впровадження планів економічного розвитку Українського козацтва, реалізація яких дає можливість
здійснювати фінансове забезпечення з підвищення готовності національного резерву Української держави;
б) розробка положень про козацькі підприємства України,
організація козацьких (селянських) фермерських господарств й колективних сільськогосподарських підприємств,
кооперативів, садівницьких і городницьких товариств, промислів;
в) обидві відповіді правильні;
г) правильних відповідей немає.
IV. Земельні ділянки мають надаватися Українському козацтву:
а) із земельного резерву, який формується в місцях проживання членів об’єднань Українського козацтва;
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б) в місцях, які плануються під заселення козацьких громад і в
сукупності становлять земельний фонд Українського козац
тва;
в) в усіх регіонах України поряд із селянськими земельними
ділянками;
г) правильні відповіді “а” і “б”;
д) усі відповіді правильні;
е) правильних відповідей немає.	 
Література [9; 19; 26; 28; 29; 35; 43; 46]
Тема 8. Організаційно-правові засади
культурно-просвітницької діяльності сучасного
Українського козацтва. Духовні, моральні, культурні
та освітні основи козацького самоврядування
1. Духовні основи сучасного Українського козацтва.
2. Релігія і моральні закони у створенні системи розвитку сучасного Українського козацтва.
3. Козацькі духовні цінності, традиції, звичаї.
4. Правове регулювання проведення культурних, освітянських,
пропагандистських і просвітницьких заходів діячами українського козацького руху.
5. Значення військово-патріотичного виховання у діяльності територіальних громад.
6. Закони самоорганізації структур Українського козацтва.
7. Наукові основи діяльності сучасного Українського козацтва.
8. Правове регулювання інформаційної діяльності сучасного Українського козацтва.
Питання для самоконтролю
1. Які духовні основи козацького самоврядування ви знаєте?
2. Визначте роль релігії в духовному житті сучасного Українського козацтва.
3. Дайте визначення поняття “козацька педагогіка”.
4. Що таке козацька психологія?
5. Які козацькі традиції та звичаї ви знаєте?
6. Висвітліть особливості правового регулювання проведення
культурних, освітянських, пропагандистських і просвітницьких
заходів діячами козацького руху.
7. Визначте закони самоорганізації структур Українського козацтва.
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8. Охарактеризуйте використання історичного досвіду у виробленні наукових основ сучасного Українського козацтва.
9. Проаналізуйте особливості засвоєння наукових новацій діячами сучасного Українського козацтва.
10. Висвітліть специфіку правового забезпечення інформаційної
діяльності козацьких організацій в сучасній Україні.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Теми рефератів
Організаційно-правові засади культурно-просвітницької діяльності сучасного Українського козацтва.
Духовні, моральні, культурні та освітні основи козацького самоврядування.
Козацька педагогіка і козацьке самоврядування.
Духовні основи сучасного Українського козацтва.
Моральні основи сучасного Українського козацтва.
Культурні основи сучасного Українського козацтва.
Освітні та наукові основи сучасного Українського козацтва.
Нормативно-правове забезпечення інформаційної діяльності
сучасного Українського козацтва.

Тестові завдання
І. Згідно з Національною програмою відродження Українського
козацтва на 2002–2005 рр. основними завданнями програми у сфері
освіти та виховання є:
а) залучення козацьких товариств до військово-патріотичного
виховання, фізкультурно-спортивної, туристично-краєзнавчої
та культурно-просвітницької роботи серед учнівської молоді;
б) розроблення пропозиції щодо створення на базі окремих
шкіл-інтернатів козацьких ліцеїв, у яких на засадах козацького виховання й за участю представників козацьких товариств
здійснювалася б реабілітація безпритульних дітей і підлітків;
в) проведення щорічних всеукраїнських зльотів козацьких
клубів юних моряків і річковиків;
г) здійснення добору викладачів допризовної підготовки для
виховання учнів на козацьких військово-патріотичних традиціях, організація семінарів з проблем козацького виховання школярів;
д) запровадження у навчальних закладах і закладах позашкіль
ної роботи дитячо-юнацької військово-патріотичної гри “Со29

кіл” як форми військово-патріотичного виховання, спортивно-масової та оборонно-масової роботи; розроблення
та затвердження положення про зазначену гру та програму
її реалізації, створення центрального та місцевого штабів з
керівництва військово-патріотичною грою “Сокіл”;
е) створення військово-козацьких клубів за місцем проживання, Всеукраїнського центру патріотичного виховання молоді
в м. Києві;
є) правильні відповіді “а”–“г”;
ж) усі відповіді правильні.
ІІ. Основними завданнями розвитку Українського козацтва у
сфері культурно-просвітницької діяльності є:
а) ужиття заходів щодо створення та розвитку козацьких
мистецьких самодіяльних колективів і на їх основі проведення фестивалів козацької творчості;
б) щорічне проведення Всеукраїнського фестивалю-огляду козацької пісні “Байда” на батьківщині засновника Запорозької
Січі Дмитра Байди-Вишневецького (м. Тернопіль, м. Вишневець);
в) надання науково-методичної допомоги музеям і заповідникам у вдосконаленні пропаганди історії, культури і традицій
Українського козацтва;
г) розгляд питання щодо створення музею історії Українського
козацтва у м. Києві;
д) запровадження у навчальних закладах і закладах позашкільної роботи дитячо-юнацької військово-патріотичної
гри “Сокіл” як форми військово-патріотичного виховання,
спортивно-масової та оборонно-масової роботи; розробка
та затвердження положення про зазначену гру та програму
її реалізації, створення центрального та місцевого штабів з
керівництва військово-патріотичною грою “Сокіл”;
е) створення військово-козацьких клубів за місцем проживання, Всеукраїнського центру патріотичного виховання молоді
в м. Києві;
є) правильні відповіді “а”–“г”;
ж) усі відповіді правильні.
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ІІІ. У сфері створення, відродження, відновлення та охорони заповідних місць і об’єктів Українського козацтва необхідно:
а) вносити в установленому порядку пропозиції щодо відновлення історичних назв населених пунктів, місцевостей,
об’єктів соціально-культурного та іншого призначення,
пов’язаних з історією Українського козацтва;
б) створити реєстр об’єктів історико-архітектурної спадщини
Українського козацтва; здійснити облік нерухомих пам’яток
історії та культури, що перебувають під охороною держави у
сфері архітектурної містобудівної спадщини регіонів України і пов’язані з історією Українського козацтва;
в) здійснити заходи щодо реставрації, відбудови, використання
за призначенням та охорони пам’яток історії і культури Українського козацтва;
г) розглянути питання щодо створення Пантеону гетьманів
України та Алеї слави українського козацтва в місті Києві
та перепоховання в Пантеоні гетьманів інших відомих діячів
України;
д) розробити програму відродження та розвитку національного
заповідника Українського козацтва “Хортиця”, заборонити
будівництва, що руйнують унікальний острів;
е) створити меморіальний комплекс гетьмана України Івана
Виговського в с. Вигові Житомирської області, впорядкувати території, відремонтувати будівлі колишніх Микитинської, Підпільненської, Чортомлицької, Кам’янської та Олешківської Січей, Інгульської, Прогноїнської та Кінбурзької
паланок;
є) правильні відповіді “а”–“в”;
ж) правильні відповіді “г”–“е”;
з) усі відповіді правильні.
ІV. Проект Національної програми відродження та розвитку Українського козацтва на 2006–2010 роки передбачає у сфері науково-дослідної роботи:
а) дослідження історії Українського козацтва, його ролі у формуванні національної свідомості та культури, боротьбі за
українську державність, а також впливу на розвиток суспільно-політичної думки, політичної культури та громадсько-політичного життя в ХІХ–ХХ ст.;
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б) публікацію писемних та матеріальних пам’яток історії та
культури Українського козацтва, розроблення пропозицій
щодо їх охорони і збереження в музеях;
в) підготовку фундаментальних видань з історії Українського
козацтва для суспільного загалу, студентства та юнацтва;
г) видання багатотомного корпусу документів “Архіву Коша
Нової Запорозької Січі” для фахового та науково-суспільного загалу;
д) забезпечення підготовки та випуску одиничних і серійних
ювілейних і пам’ятних медалей, планшеток, жетонів та іншої
сувенірної продукції до знаменитих дат історії Українського
козацтва та присвячених його видатним діячам;
е) правильні відповіді “а”–“в”;
є) правильні відповіді “г”–“є”;
ж) усі відповіді правильні.
V. Інформаційне забезпечення діяльності козацьких організацій
має передбачати:
а) створення козацьких періодичних видань;
б) створення козацьких телепередач та радіоканалів;
в) розроблення та впровадження всеукраїнської системи інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності Координаційної ради з питань розвитку Українського козацтва в регіонах
України;
г) забезпечення збирання та опрацювання економічної, наукової, екологічної інформації та її використання для здійснення
статутної діяльності козацьких організацій;
д) створення в мережі Інтернет веб-сторінки Українського козацтва;
е) правильні відповіді “а”, “б” і “д”;
є) усі відповіді правильні;
ж) правильних відповідей немає.
Література [9; 17–19; 26; 28; 29; 35; 43; 46]
Тема 9. Трудові правовідносини в діяльності козацтва
та членство в його осередках
1. Принципи формування керівництва козацьких осередків.
2. Виборність як основний принцип формування керівництва козацьких осередків.
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3. Поняття членства в козацтві.
4. Правовий статус козака.
5. Правовий аспект трудових відносин козака з козацьким осеред
ком.
6. Трудові і цивільно-правові угоди в діяльності суб’єктів господарсько-підприємницької діяльності.
7. Порядок оформлення трудових відносин в громадських
об’єднаннях.
8. Майнова відповідальність за трудовим правом України.
Питання для самоконтролю
1. Визначте основні принципи діяльності козацького руху.
2. У чому полягають принципи формування козацької старшини?
3. Охарактеризуйте правовий статус козака.
4. Яким чином здійснюється членство у громадській організації
стосовно козацтва?
5. Визначте правовий аспект трудових відносин козака з козацьким осередком.
6. Розкрийте сутність трудового договору.
7. Що таке цивільно-правова угода?
8. Дайте визначення поняття охорони праці та техніки безпеки в
козацьких осередках.
9. У чому полягає правове регулювання охорони праці в козацьких осередках?
10. Дайте визначення поняття підвищеної небезпеки при виконанні трудових обов’язків у трудовому праві.
Теми рефератів
1. Принципи формування керівництва козацьких осередків.
2. Трудові правовідносини в діяльності козацтва та членство в
його осередках.
3. Козацькі осередки як суб’єкти адміністративного права Украї
ни.
4. Порядок оформлення трудових відносин у громадських об’єд
наннях.
5. Поняття підвищеної небезпеки при виконанні трудових
обов’язків у трудовому праві.
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Тестові завдання
І. Керівними органами козацьких організацій є:
а) Велика Рада;
б) Рада Отаманів;
в) Верховний Отаман;
г) правильні відповіді “а” і “б”;
д) правильні відповіді “б” і “в”;
е) усі відповіді правильні.
ІІ. До компетенції Великої Козацької Ради належить вирішення
таких питань:
а) визначення основних напрямків діяльності об’єднання:
б) затвердження Статуту Об’єднання та внесення змін і доповнень до нього;
в) обрання Верховного отамана, Контрольно-ревізійної комісії,
Голови Ради Старійшин, Головного Судді Об’єднання та заслуховування їхніх звітів;
г) прийняття рішень про реорганізацію або ліквідацію Об’єд
нання;
д) реалізація права власності на майно;
е) правильні відповіді “а”–“в”;
є) усі відповіді правильні.
ІІІ. Верховний отаман козацьких організацій, який здійснює загальне керівництво діяльністю Об’єднання, обирається Великою
Радою Об’єднання терміном на:
а) 1 рік;
б) 2 роки;
в) 3 роки;
г) 4 роки;
д) 5 років;
е) 6 років;
є) 7 років.
IV. Головний писар в козацьких організаціях виконує наступні
функції:
а) забезпечує виконання рішень Великої Ради, Ради отаманів і
Верховного отамана;
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б) за дорученням представляє Об’єднання в інших підприємствах, установах та організаціях усіх форм власності;
в) вирішує в межах своїх повноважень поточні питання діяльності Об’єднання;
г) у межах своїх повноважень розпоряджається коштами та
майном Об’єднання, укладає певні види угод на суму, що
визначається у відповідному дорученні;
д) несе відповідальність за ведення господарської діяльності,
подання та складання податкової, статистичної, адміністративної, бухгалтерської звітності;
е) правильні відповіді “а”–“в”;
є) правильні відповіді “а”, “г”, “д”;
ж)усі відповіді правильні.
V. Згідно з Законом України “Про ліцензування певних видів
підприємницької діяльності” для громадських (козацьких) орга
нізацій обмеження у здійсненні підприємницької діяльності
пов’язане з:
а) обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що здійснюється відповідно до Закону України “Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних
речовин, їх аналогів і прекурсорів”;
б) виготовленням і реалізацією військової зброї та боєприпасів
до неї, видобуванням бурштину, охороною окремих особливо важливих об’єктів права державної власності, перелік
яких визначається у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку, а також діяльність, пов’язана з проведенням
криміналістичних, судово-медичних, судово-психіатричних
експертиз та розробленням, випробуванням, виробництвом
та експлуатацією ракет-носіїв, у тому числі з їх космічними
запусками із будь-якою метою, може здійснюватися тільки
державними підприємствами та організаціями, а проведення
ломбардних операцій — також і повними товариствами;
в) з технічним обслуговуванням та експлуатацією первинних
мереж (крім місцевих мереж та супутникових систем телефонного зв’язку в мережах зв’язку загального користування
(крім супутникових систем телефонного зв’язку в мережах
загального користування, які мають наземну станцію спряження на території України та створюються або розгортають35

ся за допомогою національних ракет-носіїв або національних
космічних апаратів), виплатою та доставкою пенсій, грошової допомоги малозабезпеченим громадянам, здійснюється виключно державними підприємствами і об’єднаннями
зв’язку;
г) з виробництвом бензинів моторних сумішевих (А-76Ек, А80Ек, А-92Ек, АІ-93Ек, А-95Ек, А-98Ек)
з вмістом не
менш як 5 відсотків високооктанових кисневмісних добавок — абсолютованого технічного спирту та етил-трет-бутилового ефіру, що здійснюється нафтопереробними підприємствами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів
України;
д) правильні відповіді “а” і “б”;
е) усі відповіді правильні.
Література [3; 4; 29; 30; 32; 34; 40; 46–51; 54; 55]
Тема 10. Юридична відповідальність за порушення
законодавства про громадські об’єднання
1. Поняття юридичної відповідальності громадських об’єднань
за порушення законодавства.
2. Інститут виняткової необхідності в адміністративному та
кримінальному праві.
3. Процесуальний порядок затримання та доставка в службове
приміщення особи за порушення громадського порядку або
прикордонних правил.
4. Відповідальність козаків за порушення законодавства і статутних вимог.
5. Юридична відповідальність громадських об’єднань за пору
шення законодавства.
6. Кримінальна відповідальність.
7. Адміністративна відповідальність.
8. Адміністративна та кримінальна відповідальність членів гро
мадських об’єднань.
9. Дисциплінарна відповідальність.
10. Шляхи профілактики зловживань з боку козацької старшини.
Питання для самоконтролю
1. Розкрийте юридичну відповідальність козацтва за перевищення необхідної оборони.
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2. Яким чином складається протокол про адміністративне правопорушення?
3. Визначте майнову відповідальність за трудовим правом України.
4. Покажіть майнову відповідальність у козацьких організаціях.
5. У чому полягає майнова відповідальність козацької старшини?
6. Яким чином здійснюється адміністративна відповідальність
громадських об’єднань за порушення законодавства?
7. Покажіть підстави юридичної відповідальності громадських
об’єднань за порушення законодавства.
8. Визначте дисциплінарну відповідальність членів громадських
об’єднань.
9. У чому полягає юридична відповідальність членів козацьких
організацій?
10. Розкрийте підстави дисциплінарної відповідальності членів козацьких організацій за порушення статутних вимог.
11. Проаналізуйте юридичну відповідальність керівників козацьких організацій.
12. У чому полягає дисциплінарна відповідальність керівників громадських об’єднань?
13. Покажіть шляхи можливих зловживань козацької старшини.
14. Розкрийте основні шляхи профілактики зловживань з боку козацької старшини.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Теми рефератів
Юридична відповідальність громадських об’єднань.
Юридична відповідальність козаків за порушення законодавства про громадські об’єднання.
Юридична відповідальність козаків за порушення чинного за
конодавства щодо правил придбання та користування зброєю.
Підстави юридичної відповідальності козацької старшини.
Господарський та цивільно-правовий аспекти у процесі надання
охоронних послуг.
Охорона праці в козацьких осередках.

Тестові завдання
І. Адміністративне правопорушення — це:
а) конкретне діяння (факт, явище, подія), що відбулося (мало місце) у реальній діяльності;
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б) абстрактний опис діяння (події, факти, явища), що являє собою фіксацію в законі найтиповіших, що частіше трапляються, характерних ознак проступку;
в) встановлена адміністративним законодавством сукупність
об’єктивних і суб’єктивних ознак, за наявності яких діяння
вважається адміністративним правопорушенням;
г) правильні відповіді “а” і “б”;
д) усі відповіді правильні;
е) правильних відповідей немає.
ІІ. Склади адміністративних правопорушень громадських (козацьких) організацій поділяються залежно від:
а) ступеня суспільної небезпеки — на основні і кваліфіковані;
б) характеру шкоди — на матеріальні і формальні;
в) суб’єкта проступку — на особисті і службові (посадові);
г) структури — на однозначні й альтернативні;
д) особливості конструкції — на описові і банкетні (відсильні);
е) правильні відповіді “а” і “б”;
є) правильні відповіді “в” і “г”;
ж) правильні відповіді “г” і “д”;
з) усі відповіді правильні;
и) правильних відповідей немає.
ІІІ. Структура складу адміністративного правопорушення в громадських (козацьких) організаціях включає:
а) об’єкт правопорушення;
б) об’єктивну сторону адміністративного правопорушення;
в) суб’єкт адміністративного правопорушення;
г) суб’єктивну сторону адміністративного правопорушення;
е) правильні відповіді “а” і “б”;
є) правильні відповіді “в” і “г”;
ж) усі відповіді правильні;
з) правильних відповідей немає.
IV. Основні ознаки адміністративної відповідальності полягають
у тому, що вона:
а) є засобом охорони встановленого державою правопорядку;
б) нормативно визначена і полягає в застосуванні (реалізації)
санкцій правових норм;
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в) є наслідком злочинного антигромадського діяння;
г) пов’язана з примусом, з негативними для правопорушника
наслідками (морального або матеріального характеру), яких
він має зазнати;
д) реалізується у відповідних процесуальних формах;
е) правильні відповіді “а” і “б”;
є) правильні відповіді “в”–“д”;
ж)усі відповіді правильні;
з) правильних відповідей немає.
Література [17; 37–39; 41; 52]
Змістовий модуль ІІІ. Міжнародна діяльність українського
козацтва
Тема 11. Зовнішні зв’язки українського козацтва
1. Український козацький рух в країнах Європи.
2. Український козацький рух в Канаді.
3. Український козацький рух в США.
4. Український козацький рух в Австралії.
5. Становлення та розвиток козацьких організацій в Україні та в
Російській Федерації: порівняльна характеристика.
6. Українські козаки в Росії, Казахстані, інших країнах СНД.
7. Зв’язки українського козацтва з братніми організаціями та напрями їх співпраці.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Питання для самоконтролю
З’ясуйте масштаби розвитку українського козацького руху у
Північній Америці.
Коли виник український козацький рух в Австралії?
Яким чином розвивається український козацький рух у країнах
Європи?
Охарактеризуйте становище українського козацтва у Російській Федерації і Казахстані.
Дайте порівняльну характеристику розвитку козацького руху в
Україні та в Російській Федерації.
Висвітліть основні напрямки співпраці українського козацтва із
закордонними козацькими осередками.
Покажіть основні зв’язки українського козацтва з братніми організаціями за рубежем.
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Теми рефератів
1. Міжнародна діяльність українського козацтва.
2. Зовнішні зв’язки козацьких організацій з осередками українського козацтва в діаспорі.
3. Зв’язки козацьких організацій з осередками українського козацтва в країнах Європи.
4. Зв’язки козацьких організацій з осередками українського козацтва в Російській Федерації та Казахстані.
5. Український козацький рух в країнах СНД та Північної Америки: порівняльна характеристика.
6. Український козацький рух в Північній Америці та Австралії:
порівняльна характеристика.
Тестові завдання
І. З’ясуйте, в яких Європейських країнах існує українські козацькі осередки?
а) Російська Федерація;
б) Польща;
в) Румунія;
г) країни колишньої Югославії;
д) Великобританія;
е) Франція;
є) Німеччина;
ж)Чехія та Словаччина;
з) правильні відповіді “а” і “в”;
е) правильні відповіді “а”–“г”;
є) правильні відповіді “а”, “г”, “д”–“є”;
ж) усі відповіді правильні;
й) правильних відповідей немає.
ІІ. Сучасне козацтво Російської Федерації було відроджене у:
а) 1989 р.;
б) 1990 р.;
в) 1991 р.;
г) 1992 р.;
д) 1993 р.;
е) 1994 р.;
є) правильних відповідей немає.
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ІІІ. Знайдіть неправильну відповідь. Яка з козацьких організацій не знаходиться на території Російської Федерації?
а) Донське козацтво;
б) Кубанське козацтво;
в) Уральське козацтво;
г) Семиріченське козацтво;
д) Теркське козацтво.
IV. Коли було прийнято Закон Російської Федерації “Про козацтво”?:
а) у 1999 р.;
б) у 2000 р.;
в) у 2001 р.;
г) у 2002 р.;
д) у 2003 р.;
е) у 2004 р.;
є) у 2005 р.;
ж) у 2006 р.;
з) у 2007 р.;
і) правильних відповідей немає.
V. Яка з організацій російського козацтва мешкає на території
Республіки Казахстан:
а) Донське козацтво;
б) Кубанське козацтво;
в) Уральське козацтво;
г) Семиріченське козацтво;
д) Теркське козацтво.
е) правильних відповідей немає.
Література [5; 6; 17–19]
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