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Анотація

Викладено концепцію структури некомерційних організацій в Україні, до яких
віднесено не лише непідприємницькі товариства, а й установи та певні види
підприємств. Такий підхід надає можливість охопити значно більше коло
організацій, які не ставлять за мету отримання прибутку і не розподіляють
його між учасниками (засновниками, членами). Аналізується правовий статус
кожного з видів непідприємницьких товариств – громадських об’єднань,
релігійних, благодійних організацій, споживчих кооперативів, творчих спілок.
Характеризується правовий режим їх майна, порядок створення, управління
ними та припинення з визначенням особливостей, властивих тим чи іншим
видам некомерційних організацій.

Розраховано на наукових і науково-педагогічних працівників вищих
навчальних закладів та наукових установ, студентів, аспірантів і докторантів
юридичних вищих навчальних закладів, практичних працівників та широкий
читацький загал. 
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