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ВСЕУКРАЇНСЬКА  АСОЦІАЦІЯ  ФІЛОСОФІЇ 
ПРАВА  І  СОЦІАЛЬНОЇ  ФІЛОСОФІЇ 

 
П О Л О Ж Е Н Н Я 

громадської організації 
 

“ВСЕУКРАЇНСЬКА  АСОЦІАЦІЯ 
ФІЛОСОФІЇ ПРАВА  І  СОЦІАЛЬНОЇ  ФІЛОСОФІЇ” 

 
( П Р О Е К Т ) 

 
1. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Всеукраїнська асоціація філософії права 
і соціальної філософії (далі за текстом – Асоціа-
ція) – це незалежна, неприбуткова громадська 
організація, яка об`єднує зацікавлених філосо-
фією права і соціальною філософією. Асоціація 
відкрита для будь-якого наукового напряму. 

1.2. Назва Асоціації:  
повна:  
українською мовою: Всеукраїнська асоціація 

філософії права і соціальної філософії 
англійською мовою: Ukrainian Association of 

Legal and Social Philosophy  
німецькою мовою: Ukrainische Vereinigung für 

Rechts- und Socialphilosphie 
скорочена:  
українською мовою: ВАФПСФ  
англійською мовою: UALSP  
німецькою мовою:UIVR 
1.3. У своїй діяльності Асоціація керується 

Конституцією України, Законом України “Про 
об`єднання громадян”, іншими актами чинного 
законодавства України, цим Положенням. 

1.4. Асоціація утворюється та здійснює свою 
діяльність у відповідності до законодавства 
України, на засадах добровільності, рівноправ-
ності її членів, самоврядування, законності та 
гласності. Асоціація є вільна у виборі напрямів 
своєї діяльності в межах цього Положення. 

1.5. Діяльність Асоціації поширюється на те-
риторію України. 

1.6. Юридична адреса Асоціації: Україна, 
м. Київ,[       ].  

 

2. МЕТА,  ЗАВДАННЯ  І  ФОРМИ  
 ДІЯЛЬНОСТІ  АСОЦІАЦІЇ 

 

2.1. Метою Асоціації є сприяння розвитку на-
уки та досліджень з філософії права і соціальної 
філософії.  

2.2. Основними завдання Асоціації є: 

– сприяти становленню і розвитку філософії 
права та соціальної філософії, формуванню сві-
тоглядного базису правничих та суспільних наук, 
заснованому на ідеях верховенства права, демо-
кратії та прав людини.  

– проводити та організовувати науково-
дослідницьку, науково-методичну роботу з філо-
софії права і соціальної філософії;  

– науково сприяти та брати участь у процесах 
право та державотворення в Україні;  

– налагоджувати та здійснювати співпрацю 
з українськими та іноземними науковцями, їх 
об`єднаннями; 

– [         ]. 
2.3. Формами діяльності Асоціації є: 
– об`єднання та координація зусиль науковців 

та всіх зацікавлених задля розвитку філософії 
права і соціальної філософії; 

– здійснення співпраці з українськими та іно-
земними науковцями, їх об`єднаннями; 

– підтримка молодих вчених і дослідників фі-
лософії права і соціальної філософії;  

– сприяння членам Асоціації у професійному 
працевлаштуванні; 

– органiзацiйна, фінансова та технічна під-
тримка об`єднань молодих науковців та інших 
організацій, діяльність яких сприяє розвитку фі-
лософії права і соціальної філософії;  

– публікація праць з філософії права і соціа-
льної філософії; 

– сприяння професійному розвитку, підви-
щенню кваліфікації, здійсненню науково-освіт-
ніх та навчальних програм і проектів з філософії 
права і соціальної філософії;  

– організація співпраці з навчальними закла-
дами і науковими установами України та інозем-
них держав; 

– [         ]. 
2.4. Асоціація здійснює міжнародні зв’язки 

в порядку, передбаченому чинним законодавст-
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вом, мiжнародними договорами та цим Поло-
женням. Асоціація може приймати участь у між-
народній діяльності та реалізації міжнародних 
проектів, діяльності міжнародних організацій.  

 

3. ЧЛЕНСТВО  В  АСОЦІАЦІЇ 
 

3.1. Членство в Асоціації є добровільним, фіксо-
ваним, може бути індивідуальним і колективним.  

3.2. Членами Асоціації можуть бути фізичні 
та юридичні особи, інші об’єднання, котрі визна-
ють мету та завдання Асоціації й готові сприяти 
їх реалізації. Юридичні особи та об’єднання 
здійснюють свої права членів Асоціації на основі 
документів, які повинні підтверджувати їх пов-
новаження; 

3.3. Особі, яка внесла визначний внесок у роз-
виток філософії права і соціальної філософії та 
має значні заслуги перед Асоціацією, рішенням 
Загальних зборів Асоціації за поданням Ради 
Асоціації, може бути присвоєно титул „Почес-
ний президент” Асоціації.  

3.4. Члени Асоціації мають такі права: 
– брати участь у заходах, які проводяться 

Асоціацією; 
– обирати та бути обраними до керівних орга-

нів Асоціації; 
– вносити пропозиції та зауваження щодо дія-

льності Асоціації; 
– на захист своїх законних прав та інтересів зі 

сторони Асоціації;  
– отримувати інформацію про діяльність Асо-

ціації та її керівних органів.  
3.5. Члени Асоціації зобов`язані: 
– дотримуватися Положення Асоціації, вико-

нувати рішення її керівних органів; 
– брати активну участь та не перешкоджати 

діяльності Асоціації, дбати про її імідж;  
– своєчасно сплачувати членські внески.  
3.6. Рішення про прийняття в членство Асоці-

ації приймається Радою Асоціації на основі пись-
мової заяви до Ради Асоціації. Питання про від-
мову Радою у прийнятті в членство Асоціації мо-
же виноситися для вирішення на засідання Зага-
льних зборів за ініціативи зацікавленої особи.  

3.7. Вихід із членства Асоціації можливий 
в кінці календарного року за умови подання 
письмової заяви до Ради Асоціації за шість (6) 
тижнів до дати виходу. Особа, яку виключено 
з Асоціації, не має жодного права на грошові чи 
матеріальні фонди Асоціації. 

3.8. Члени Асоціації можуть бути виключені 
з членства в Асоціації за рішенням Ради Асоціації, 
прийнятим 2/3 голосів. Зацікавлена особа може 
подати апеляцію на рішення Ради Асоціації про 

виключення для розгляду на наступному засіданні 
Загальних зборів. У разі подання такої апеляції 
права виключеного члена Асоціації не діють до 
прийняття рішення Загальними зборами Асоціації. 

3.9. У разі несплати членського внеску, після 
письмового попередження, права такого члена 
автоматично припиняються до сплати відповід-
ного внеску. Права члена Асоціації, обраного до 
Ради Асоціації, котрий не сплатив внесок, також 
призупиняються до сплати відповідного внеску. 
Рішення про виключення із членства особи при 
несплаті членського внеску приймається Радою 
Асоціації 2/3 голосів від кількості присутніх на 
засіданні Ради. 

 

4. ПОРЯДОК  УТВОРЕННЯ  ТА  
ДІЯЛЬНОСТІ  ОРГАНІВ,  МІСЦЕВИХ  

ОСЕРЕДКІВ  АСОЦІАЦІЇ  
ТА  ЇХ  ПОВНОВАЖЕННЯ 

 

4.1. Асоціація складається з таких органів: За-
гальні збори та Рада. У структурі Асоціації за рі-
шенням Загальних зборів Асоціації можуть ство-
рюватися інші органи. 

4.2. Вищим органом управління Асоціації 
є Загальні збори членів Асоціації. Засідання Зага-
льних зборів Асоціації проводяться не менше як 
один раз на два (2) роки. Засідання Загальних 
зборів скликається за рішенням Ради Асоціації. 
Рада Асоціації зобов’язана скликати позачергове 
засідання Загальних зборів Асоціації на пись-
мову вимогу не менше 1/3 складу членів Ради 
Асоціації, 1/5 складу членів Асоціації, половини 
складу місцевих осередків Асоціації. Рада Асо-
ціації зобов’язана не менше як за один (1) місяць 
до дня проведення Загальних зборів письмово 
повідомити членів Асоціації про місце, дату 
і порядок денний засідання Загальних зборів. Го-
ловує на засіданнях Загальних зборів голова Ради 
Асоціації При прийнятті рішень на засіданні За-
гальних зборів кожен член Асоціації має один 
голос; передача голосу не допускається. 

4.3. До компетенції Загальних зборів відно-
сяться вирішення питань про: 

– створення, реорганізацію та ліквідацію Асо-
ціації; 

– затвердження Положення та інших внутрі-
шніх нормативних положень Асоціації та вне-
сення змін i доповнень до них; 

– обрання та розпуск складу Ради, скарбника, 
членів контрольно-ревізійної комісії Асоціації; 

– затвердження програм та визначення основ-
них напрямків діяльності Асоціації;  

– письмовий орган Асоціації; 
– розмір та зміну розміру членського внеску; 
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– прийняття бюджету, розпорядження майном 
та коштами Асоціації;  

– затвердження звітів Асоціації, її керівних 
органів; 

– затвердження положень та прийняття рі-
шення про припинення діяльності місцевих ор-
ганізацій (осередків) Асоціації; 

– створення, реорганiзацiю та ліквідацію 
пiдприємств та організацій Асоціації, затвер-
дження їх статутiв та положень; 

– затвердження символіки та положення про 
символіку Асоціації; 

– прийняття у почесні члени Асоціації, об-
рання почесним президентом Асоціації. 

4.4. Рада Асоціації є постійно діючим органом 
Асоціації, який здійснює керівництво Асоціацією 
у період між засіданнями Загальних зборів Асо-
ціації. Рада Асоціації складається із Голови Ради 
(Президента), Заступника голови (Віце-пре-
зидента) та інших членів Ради у складі від шести 
(6) до десяти (10) членів Асоціації, які обира-
ються на засіданні Загальних зборів Асоціації 
таємним голосуванням терміном на чотири (4) 
роки. У разі рівної кількості голосів при прийн-
ятті рішень Ради вирішальним є голос Голови 
Ради. Заступник Голови Ради одночасно виконує 
функції відповідального секретаря.  

4.5. Законними представниками інтересів Асоціа-
ції є голова та Заступник Голови Ради. Заступник Го-
лови Ради може представляти інтереси Асоціації ли-
ше за дорученням Голови Ради або а разі неможливо-
сті виконання Головою своїх повноважень. 

4.6. Головний редактор письмового органу та 
Скарбник Асоціації, у разі якщо такі не є чле-
нами Ради, мають право брати участь у роботі 
Ради на правах дорадчого голосу. Повноваження 
Скарбника можуть виконуватися одночасно За-
ступником голови Ради.  

4.7. Рішення органів Асоціації, якщо іншого 
непередбачено цим Положенням, є правомоч-
ними за умови присутності більшості складу та-
ких органів і прийняття простою більшістю го-
лосів від складу присутніх.  

4.8. До складу Асоціації можуть входити міс-
цеві організації (осередки), які створюються за 
територіальними принципом за місцем прожи-
вання, місцем роботи та навчання тощо. Асоціа-
ція може створювати обласні, в м. Києві та м. 
Севастополі, міські, районні організації (осере-
дки) (далі —місцеві організації (осередки).  

4.9. Місцеві організації (осередки) створю-
ються у складі не менше трьох (3) осіб відпові-
дно до адміністративно-територіального устрою 

України, оформляються протоколом установчих 
зборів (конференції) відповідного осередку. 

4.10. Організації (осередки) Асоціації входять 
до структури Асоціації на правах відповідних 
місцевих організацій. Вони діють на підставі 
цього Положення та внутрішнього документу, 
що приймається відповідною місцевою організа-
цією (осередком) та затверджується Загальними 
зборами Асоціації.  

 

5. ДЖЕРЕЛА  НАДХОДЖЕНЬ  I  ПОРЯДОК 
ВИКОРИСТАННЯ  КОШТIВ  

ТА  IНШОГО  МАЙНА  АСОЦІАЦІЇ 
 

5.1. Асоціація та її органи не мають і не мо-
жуть мати на меті отримання прибутку. Грошовi 
кошти та iнше майно Асоціації витрачаються на 
виконання мети та завдань Асоціації. Ніхто із 
членів Асоціації не може отримувати виплат із 
засобів Асоціації. Жодна особа, наміри або за-
вдання якої не відповідають меті та завданням 
Асоціації, не можуть отримувати виплат або 
відшкодувань за рахунок засобів Асоціації. Ніхто 
не може отримувати надмірних виплат із засобів 
Асоціації. 

5.2. Джерелами надходження коштiв та майна 
Асоціації є:  

– членські внески членів Асоціації; 
– добровiльнi внески, дарунки та вiдрахуван-

ня, пожертвування фондів, громадських ор-
ганiзацiй, творчих спiлок, господарських това-
риств, пiдприємств, установ та органiзацiй, укра-
їнських i іноземних юридичних і фізичних осіб 
у грошовій та натуральній формі; 

– фінансова та матеріальна допомога на реалі-
зацію програм Асоціації з Державного та місцевих 
бюджетів відповідно до законодавства України; 

– надходження від підприємств та організацій, 
створених Асоціацію;  

– інших джерел, не заборонених чинним зако-
нодавством. 

5.3. Асоціація може здійснювати фінансу-
вання у межах статутної діяльності інших орга-
нізацій, які беруть участь у виконанні спільних 
i сумiжних програм та проектiв. 

5.4. Асоціація, місцеві організації (осередки) 
ведуть оперативний, бухгалтерський та статис-
тичний облік у встановленому законом порядку, 
вносять встановлені обов`язкові платежі до бю-
джету в порядку і розмірах, встановлених чин-
ним законодавством. Фінансовий рік Асоціації 
— це календарний рік, що триває від 1 січня по 
31 грудня кожного року. 

5.5. Відповідальність за стан обліку, своєчасне 
надання бухгалтерської звітності покладається на 
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скарбника, компетенція якого визначається чин-
ним законодавством. 

 

6. ПОРЯДОК  ПРИПИНЕННЯ  
ДІЯЛЬНОСТІ  АСОЦІАЦІЇ  ТА  ЇЇ  МІСЦЕВИХ 
ОСЕРЕДКІВ.  РЕОРГАНІЗАЦІЯ  АСОЦІАЦІЇ.  

ВНЕСЕННЯ  ЗМІН  I  ДОПОВНЕНЬ  
ДО  ПОЛОЖЕННЯ  АСОЦІАЦІЇ 

 

6.1. Асоціація припиняє свою діяльність у ви-
падку реорганізації або лiквiдацiї. Припинення 
діяльності Асоціації проводиться у випадках пе-
редбачених і у відповідності до чинного законо-
давства України або за рішенням Загальних збо-
рів Асоціації.  

6.2. Ліквідація Асоціації здійснюється ліквіда-
ційною комісією, яка створюється за рішенням су-
ду або Загальних Зборів Асоціації. З моменту при-
значення або створення ліквідаційної комісії до неї 
переходять повноваження по управлінню справами 
Асоціації. Ліквідаційна комісія оцінює майно Асо-
ціації, виявляє дебiторiв i кредиторiв та розрахову-
ється з ними, складає лiквiдацiйний баланс. 

6.3. Лiквiдацiя вважається завершеною, а 
Асоціація такою, що припинила свою дiяльнiсть, 

з моменту внесення усіх записiв про це в держа-
вний реєстр. 

6.4. Майно, що залишається пiсля задоволення 
претензiй кредиторiв, використовується на здійс-
нення мети та завдань, пов’язаних з розвитком 
філософії права та соціальної філософії. 

6.5. Діяльність місцевих організацій (осеред-
ків) припиняється за рішенням її уповноваженого 
органу, а також за рішенням Загальних зборів 
Асоціації.  

6.6. Порядок реорганiзацiї Асоціації визнача-
ється Загальними зборами у вiдповiдностi до 
чинного законодавства. У випадках реорганiзацiї 
Асоціації, її права i обов’язки переходять до пра-
вонаступникiв. 

6.7. Змiни i доповнення до Положення Асоці-
ації затверджуються Загальними зборами Асоці-
ації рішенням кваліфікованої більшості присут-
ніх в 2/3 голосів, і пiдлягають державнiй реєст-
рацiї в порядку i строки, передбаченi чинним за-
конодавством. 

6.8. Це Положення вступає в силу з моменту 
його схвалення Загальними зборами Асоціації та 
державної реєстрації  
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