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1. Опис навчальної дисципліни 

1. Шифр і назва галузі знань – 07 Управління та адміністрування 

2. Код і назва спеціальності – 072 Фінанси, банківська справа та 

страхування 

3. Назва спеціалізації – -  

4. Назва дисципліни – Основи господарського права 

5. Тип дисципліни – вибіркова   

6. Код дисципліни – ППВ 3.1 

7. Освітній рівень, на якому вивчається 

дисципліна 

– перший  

8. Ступінь вищої освіти, що 

здобувається 

– бакалавр 

9. Курс / рік навчання – третій 

10. Семестр – п’ятий  

11. Обсяг вивчення дисципліни:   

 1) загальний обсяг (кредитів ЄКТС / 

годин) 

– 3/90 

 2) денна форма навчання:   

 аудиторні заняття (годин) – 46 

 % від загального обсягу – 51,1 

 лекційні заняття (годин) – 16 

 % від обсягу аудиторних годин – 34,8 

 семінарські заняття (годин) – 30 

 % від обсягу аудиторних годин – 65,2 

 самостійна робота (годин) – 44 

 % від загального обсягу – 48,9 

 тижневих годин:  2,5 

 аудиторних занять – - 

 самостійної роботи 

курсова робота (кредитів ЄКТС / 

годин) 

– - 

 3) заочна форма навчання:   

 аудиторні заняття (годин) – - 

 % від загального обсягу – - 

 лекційні заняття (годин) – - 

 % від обсягу аудиторних годин – - 

 семінарські заняття (годин) – - 

 % від обсягу аудиторних годин – - 
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 самостійна робота (годин) – - 

 % від загального обсягу – - 

 тижневих годин:   

 аудиторних занять – - 

 самостійної роботи 

курсова робота (кредитів ЄКТС / 

годин) 

– - 

 

12. Форма семестрового контролю – залік 

13. Місце дисципліни в логічній схемі:   

 1) попередні дисципліни – ЗПВ 2.2 Історія політичних і правових учень 

ЗПВ 2.3 Логіка 

 

 2) супутні дисципліни – - 
 3) наступні дисципліни – ППО 14 Маркетинг 

ППО 16 Фінанси підприємств 

ППО 21 Інвестування 

ППВ 13.1 Бізнес-планування 

14. Мова вивчення дисципліни – українська. 

    

 

2. Заплановані результати навчання 

 

Цілі та 

особливості 

навчальної 

дисципліни  

ЗК 01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 08. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ЗК 11. Здатність спілкуватися з представниками інших професій груп 

різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної 

діяльності).  

Програмні 

компетентності, 

які здобуваються 

під час вивчення 

навчальної 

дисципліни 

СК 03. Здатність до діагностики стану фінансових систем (державні 

фінанси, у тому числі і бюджетна та податкова система, фінанси суб’єктів 

господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська 

система та страхування). 

СК 05. Здатність застосовувати знання законодавства у сфері монетарного, 

фіскального регулювання та регулювання фінансового ринку. 

СК 11. Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно 

підвищувати свою професійну підготовку. 

Результати 

навчання 

ПР 01. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові 

та функціональні зв’язки між процесами та явищами на різних рівнях 

економічних систем. 

ПР 16. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних 

завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати. 

ПР 18. Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення 

у дослідженнях та професійному спілкуванні. 

ПР 19. Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, 

відкритості до нових знань. 

ПР 21. Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені 

необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як 

демократичної, соціальної, правової держави. 
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Після завершення вивчення дисципліни  

здобувач повинен продемонструвати такі результати навчання: 

1. Знання  
(здатність запам’ятовувати або відтворювати факти (терміни, конкретні факти, методи і процедури, основні поняття, 

правила і принципи, цілісні теорії тощо) 

1.1) знати джерела правового регулювання господарської діяльності; 

1.2) відтворювати існуючі організаційно-правові форми господарської діяльності; 

1.3) розкривати принципи господарської діяльності та методи вивчення ринкового 

середовища; 

1.4) визначати порядок заснування та державної реєстрації суб’єктів господарювання; 

1.5) визначати порядок укладення та виконання господарських договорів; 

1.6) знати порядок здійснення кредитно-розрахункових операцій; 

1.7) відтворювати форми обліку та звітності для господарюючих суб’єктів;  

1.8) розкривати можливі ризики у сфері господарювання та шляхи їх запобігання чи 

зменшення їх негативного впливу. 

2. Розуміння 
(здатність розуміти та інтерпретувати вивчене, уміння пояснити факти, правила, принципи; перетворювати словесний 

матеріал у, наприклад, математичні вирази; прогнозувати майбутні наслідки на основі отриманих знань) 

2.1) пояснювати зміст основних термінів, що розкривають суть господарських 

правовідносин; 

2.2) визначати специфіку господарського законодавства; 

2.3) характеризувати особливості регулювання господарських правовідносин; 

2.4) встановлювати особливості кожного виду господарського товариства (повного 

товариства, командитного товариства, приватного та публічного акціонерного 

товариства, товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю, державного та 

комунального унітарного підприємства, підприємств колективної форми власності). 

3. Застосування знань  
(здатність використовувати вивчений матеріал у нових ситуаціях (наприклад, застосувати ідеї та концепції для 

розв’язання конкретних задач) 

1.1) орієнтуватись у господарському законодавстві; 

1.2) тлумачити чинне законодавство;  

1.3) здатність застосовувати норми господарського права у практичних ситуаціях;  

1.4) складати проекти установчих документів, договорів, претензій, позовів. 

4. Аналіз 
(здатність розбивати інформацію на компоненти, розуміти їх взаємозв’язки та організаційну структуру, бачити помилки 

й огріхи в логіці міркувань, різницю між фактами і наслідками, оцінювати значимість даних) 

4.1) виділяти головні положення (завдання, пропозиції, оцінки тощо), викладені в 

нормативно-правових актах, що регулюють господарсько-правові відносини; 

4.2) уважно ставитись до фактів порушень чинного господарського, цивільного та іншого 

законодавства; 

4.3) виявляти причини правопорушень допущених суб’єктами господарювання; 

4.4) аналізувати умови, які призводять до порушень вимог господарського законодавства, 

статутів та інших локальних актів з боку органів самоврядування; 

4.5) обчислювати строки заявлення претензій, позовів та строки виконання правових 

документів; 

4.6) давати відповідну правову оцінку та вносити пропозиції щодо виявлених порушень 

норм господарського та іншого законодавства. 

5. Синтез 
(здатність поєднувати частини разом, щоб одержати ціле з новою системною властивістю) 

5.1) аргументувати потребу у підготовці і прийнятті локальних актів; 

5.2) встановлювати механізм створення, функціонування та припинення суб’єкта 

господарювання; 

5.3) пояснювати порядок укладення, зміни та припинення господарських договорів; 
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5.4) визначити специфіку механізму правового регулювання господарських правовідносин 

в Україні на сучасному етапі. 

6. Оцінювання 
(здатність оцінювати важливість матеріалу для конкретної цілі) 

6.1) порівнювати способи реалізації господарських прав; 

6.2) узагальнювати правове значення господарсько-правових засобів регулювання 

господарських відносин; 

6.2) вміти оцінювати законність заявлених претензій і позовів до суб’єкта господарювання; 

6.3) захищати економічні і майнові інтереси суб’єктів господарювання і органів виконавчої 

влади та самоврядування; 

6.4) робити висновки по застосуванню законодавства суб’єктами господарювання. 

7. Створення (творчість) 
(здатність до створення нового культурного продукту, творчості в умовах багатовимірності та альтернативності 

сучасної культури) 

7.1) розробляти  проекти нормативно-правових актів за заданою ситуаційною задачею; 

7.2) писати позовні заяви про захист порушених прав; 

7.3) складати договори по різним напрямкам діяльності суб’єктів господарювання; 

7.4)  розробляти схему порядку створення, функціонування та припинення суб’єкта 

господарювання;  

7.5) придумувати ситуативні завдання та готувати необхідні документи для їх вирішення. 

 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Тема 1. Господарське право та господарські правовідносини 

Поняття і предмет господарського права. Правові відносини, що регулюються 

господарським правом. Принципи господарського права. Співвідношення загально-правових та 

галузевих принципів у сфері господарювання. Система господарського права, його основні 

категорії та інститути. Співвідношення господарського права з іншими галузями права. 

Співвідношення публічно-правового та приватно-правового регулювання господарських 

відносин. Джерела господарського права. Поняття, ознаки та принципи господарської 

діяльності. Види господарської діяльності. 

 

 

Тема 2. Державне регулювання господарської діяльності в Україні 

Поняття та основні напрями державного регулювання господарської діяльності в 

Україні. Мета державного регулювання економіки. Тенденції його посилення. Методи 

державного регулювання господарювання. Основні засади державного контролю у сфері 

господарської діяльності. Ціноутворення та регулювання цін. Державний контроль за 

дотриманням антимонопольного законодавства. Поняття недобросовісної конкуренції, її 

прояви на ринку. Відповідальність за порушення антимонопольного законодавства. 

Законодавство, що регулює відносини у сфері захисту прав споживачів. Державний захист 

прав споживачів. Правові основи фінансового контролю в Україні. 

 

Тема 3. Суб'єкти господарської діяльності: загальна характеристика 

Поняття суб'єкта господарювання, його ознаки та види. Суб'єкти господарської 

діяльності без створення юридичної особи (фізичні особи-підприємці). Підприємства: поняття 

та види відповідно до законодавства України. Права та обов'язки засновників і учасників 

підприємств. Установчі документи підприємства. Філії та представництва підприємств. 

Дочірні підприємства, їх правовий статус. Господарські товариства: поняття та види 

відповідно до законодавства України. Особливості установчих документів господарських 

товариств. Функції статутного фонду. Особливості створення та функціонування 

господарських товариств різних видів. Об'єднання підприємств, їх види та правовий статус. 

Правовий статус кооперативів. Інші організаційно-правові форми суб'єктів підприємницької 
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діяльності, правовий статус за законодавством України. 

 

Тема 4. Організація господарської діяльності 

Загальна характеристика законодавства, що регламентує порядок державної реєстрації 

суб'єктів підприємництва. Порядок і особливості державної реєстрації фізичних осіб-

підприємців. Особливості державної реєстрації юридичних осіб. Оформлення документів, 

необхідних для державної реєстрації. Підстави та порядок внесення змін до установчих 

документів юридичних осіб. Отримання дозволів на початок роботи. Ліцензування 

господарської діяльності за видами. Патентування деяких видів підприємницької діяльності за 

законодавством України. 

 

Тема 5. Припинення діяльності юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 

Підстави та наслідки скасування державної реєстрації суб'єктів господарювання. 

Особливості припинення господарської діяльності фізичних осіб-підприємців. Реорганізація 

юридичної особи - суб'єкта господарської діяльності. Форми реорганізації. Особливості 

реорганізації окремих суб’єктів господарювання. Підстави та порядок ліквідації 

платоспроможних юридичних осіб. Банкрутство суб'єктів господарювання: поняття, суб'єкти, 

умови порушення справи про банкрутство. Провадження у справах про банкрутство. Порядок 

виявлення кредиторів. Стадії провадження справ про банкрутство та їх загальна 

характеристика. Наслідки визнання боржника банкрутом. Державна реєстрація припинення 

суб’єктів господарювання. 

 

Тема 6. Правовий режим майна суб'єктів господарювання 

Поняття та види правових режимів майна суб'єктів господарювання. Майно як об'єкт 

підприємницької діяльності. Склад майна суб'єкта господарювання. Об'єкти майнових прав 

суб'єктів господарювання. Правовий режим речей. Правовий режим грошей. Правовий режим 

цінних паперів. Об'єкти права інтелектуальної власності суб'єктів господарської діяльності. 

Захист майна та майнових прав суб'єктів господарювання. 

 

Тема 7. Загальні положення про договори у сфері господарської діяльності 

Поняття та ознаки господарській договору. Класифікація договорів у сфері 

господарювання. Порядок укладання, внесення змін і розірвання господарських договорів. 

Зміст господарського договору. Підстави та наслідки визнання договорів недійсними і 

неукладеними. Виконання договірних зобов'язань. Способи забезпечення виконання 

договірних зобов'язань. Відповідальність за порушення договірних зобов'язань у сфері 

господарювання. Припинення договірних зобов'язань. 

 

Тема 8. Договори про передачу майна у власність 

Договір купівлі-продажу, його види. Особливості оптової купівлі-продажу. Поняття та 

значення товарних бірж, порядок їх створення та функціонування. Учасники біржової торгівлі. 

Порядок встановлення правил біржової торгівлі. Договір роздрібної купівлі-продажу. 

Відповідальність суб'єктів підприємництва за порушення правил торговельної діяльності і 

торговельного обслуговування покупців. Договір міни. Бартерний договір: поняття та 

особливості. Договір безоплатної передачі (дарування). Договір поставки. Договір 

контрактації. 

 

Тема 9. Договори про передачу майна в користування 

Поняття та зміст договору найму (оренди). Права та обов’язки сторін. Суборенда. Види 

договорів найму (оренди). Поняття договору прокату та особливості правового регулювання. 

Особливості договору оренди державного та комунального майна. Договір лізингу та його 

види. Особливості фінансового лізингу. Правове регулювання концесії. 

 

Тема 10. Договори про виконання робіт 

Поняття та види договорів про виконання робіт. Загальна характеристика договору 



 6 

підряду. Випадки зміни та розірвання договору підряду. Порядок і строки пред'явлення 

претензій і позовів у разі виявлення недоліків у роботі. Особливості договору будівельного 

підряду. Правовий статус генерального підрядчика і субпідрядника. Особливості договору 

підряду на проектні та пошукові роботи. 

 

Тема 11. Договори на надання послуг 

Транспортні договори. Система та види перевезення вантажів, їх правове 

регулювання. Поняття і види договору перевезення вантажів. Відповідальність за порушення 

умов договору перевезення. Договір перевезення пасажирів і багажу. Договір транспортної 

експедиції. Договір страхування. Правове регулювання страхової діяльності у сфері 

підприємництва. Види договору страхування. Правове регулювання розрахункових та 

кредитних відносин. Договір позики та кредитний договір. Правова природа договору 

банківського рахунку. Банківський вклад. Правове регулювання безготівкових розрахунків у 

підприємницькій діяльності за законодавством України. Поняття готівкових розрахунків та 

порядок їх здійснення. Агентські відносини у сфері господарювання. Договір доручення. 

Договір комісії. Договір консигнації. Договір зберігання. 

 

Тема 12. Зобов'язання про спільну діяльність.  

Договори про створення юридичної особи. 

Договори про спільну діяльність. Характеристика договору простого товариства. 

Склад майна і порядок здійснення внесків учасниками спільної діяльності. Засновницький 

договір про створення юридичної особи. Права й обов'язки сторін за засновницьким 

договором. 

 

Тема 13. Поняття та особливості правового регулювання 

 публічних закупівель в Україні 

Загальні умови здійснення публічних закупівель. Правове регулювання процедури 

відкритих торгів.  Переговорна процедура закупівлі. Договір про закупівлю: поняття. істотні 

умови, строки укладення та оприлюднення. Виконання, зміни та розірвання договору про 

закупівлю. Відповідальність у сфері публічних закупівель. 

 

Тема 14. Правове регулювання зовнішньоекономічної  

діяльності суб’єктів господарювання 

Поняття зовнішньоекономічної діяльності. Правовий статус суб'єктів 

зовнішньоекономічної діяльності. Правовий режим підприємств з іноземними інвестиціями. 

Система державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Тарифне і нетарифне 

регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Правовий режим ліцензування та квотування 

експорту (імпорту) товарів (робіт, послуг). Правове регулювання зовнішньоекономічних 

контрактів. Відповідальність у зовнішньоекономічній діяльності. Захист прав і законних 

інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності. Валютне регулювання і валютний 

контроль. Особливості вирішення зовнішньоекономічних спорів. Міжнародний комерційний 

арбітраж. 

 

Тема 15. Правова робота та захист законних 

 інтересів суб'єктів господарювання 

Поняття, завдання і види правової роботи в сфері господарювання. Організаційно-

правові основи діяльності юридичних служб. Функції юридичної служби. Юридична 

діяльність. Способи і механізми захисту прав та законних інтересів суб'єктів господарювання. 

Цивільний, кримінальний, адміністративний і нотаріальний захист прав та законних 

інтересів суб'єктів господарювання. Розгляд господарських спорів судами загальної 

юрисдикції. Розгляд спорів господарськими судами. Підвідомчість господарських спорів і 

компетенція господарських судів щодо їх вирішення. Порядок розгляду спорів господарськими 

судами. Виконання рішень господарського суду. Особливості розгляду спорів між суб'єктами 

підприємницької діяльності третейськими судами. Забезпечення запобігання і усунення 
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неправомірних захоплень (рейдерство) підприємств. 

4. Структура вивчення навчальної дисципліни 

 

4.1. Тематичний план навчальної дисципліни 
 

№
 т

ем
и

 

Назва теми  

Кількість годин 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

У
сь

о
го

 у тому числі 

У
сь

о
го

 у тому числі 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

. 

(п
р
ак

).
 

Л
аб

о
р
. 

Ін
.з

ав
. 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

. 

(п
р
ак

).
 

Л
аб

о
р
. 

Ін
.з

ав
. 

С
Р

С
 

1. Господарське право та 

господарські 

правовідносини 

6 2 2 - - 2 - - - - - - 

2. Державне 

регулювання 

господарської 

діяльності в Україні 

6 - - - - 6 - - - - - - 

3. Суб’єкти 

господарської 

діяльності: загальна 

характеристика 

6 2 2 - - 2 - - - - - - 

4. Організація 

господарської 

діяльності 

6 2 2 - - 2 - - - - - - 

5. Припинення 

діяльності юридичних 

осіб та фізичних осіб-

підприємців 

6 2 2 - - 2 - - - - - - 

6. Правовий режим 

майна суб’єктів 

господарювання 

6 2 2 - - 2 - - - - - - 

7. Загальні положення 

про договори у сфері 

господарської 

діяльності 

6 1 2 - - 3 - - - - - - 

8. Договори про 

передачу майна у 

власність 

6 1 2 - - 3 - - - - - - 

9. Договори про 

передачу майна в 

користування 

6 1 2 - - 3 - - - - - - 

10 Договори про 

виконання робіт 

6 - 2 - - 4 - - - - - - 

11 Договори про надання 

послуг 

6 - 2 - - 4 - - - - - - 

12 Зобов’язання про 

спільну діяльність. 

Договори про 

створення юридичної 

особи. 

6 1 2 - - 3 - - - - - - 
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№
 т

ем
и

 
Назва теми  

Кількість годин 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

У
сь

о
го

 у тому числі 

У
сь

о
го

 у тому числі 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

. 

(п
р
ак

).
 

Л
аб

о
р
. 

Ін
.з

ав
. 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

. 

(п
р
ак

).
 

Л
аб

о
р
. 

Ін
.з

ав
. 

С
Р

С
 

13 Поняття та 

особливості правового 

регулювання 

публічних закупівель в 

Україні 

6 2 2 - - 3 - - - - - - 

14 Правове регулювання 

зовнішньоекономічної 

діяльності суб’єктів 

господарювання 

6 - 2 - - 4 - - - - - - 

15 Правова робота та 

захист законних 

інтересів суб’єктів 

господарювання 

6 - 2 - - 4       

 Всього годин: 90 16 30 - - 44 - - - - - - 

 

4.2. Аудиторні заняття 

4.2.1. Аудиторні заняття (лекції, семінарські (практичні) заняття) проводяться згідно з 

темами та обсягом годин, передбачених тематичним планом.  

4.2.2. Плани лекцій з передбачених тематичним планом тем визначаються в підрозділі 

1.2 навчально-методичних матеріалів з дисципліни. 

4.2.3. Плани семінарських (практичних) занять з передбачених тематичним планом 

тем, засоби поточного контролю знань та методичні рекомендації для підготовки до занять  

визначаються в підрозділі 1.3 навчально-методичних матеріалів з дисципліни. 

 

 

4.3. Самостійна робота студентів 

4.3.1. Самостійна робота сприяє кращому засвоєнню студентами матеріалу навчальної 

дисципліни «Організаційно-правове забезпечення сфери охорони здоров’я», формуванню у 

них умінь та навичок самостійно одержувати додаткові знання. 

4.3.2. Формами її є:  

- ознайомлення з літературою виходячи з тем лекцій; 

- підготовка до семінарських занять та виконання завдань за їх темами; 

- робота в інформаційних мережах; 

- складання конспектів за темами, що виносяться на самостійне вивчення. 

4.3.3. Під час самостійної роботи студент повинен опрацювати конспекти лекцій, 

літературу, нормативно-правові акти.  

 

5. Методи навчання та контролю 

Під час лекційних занять застосовуються: 

1) традиційний усний виклад змісту теми; 

На семінарських та практичних заняттях застосовуються: 

- дискусійне обговорення проблемних питань; 

- вирішення ситуаційних завдань; 

- повідомлення про виконання індивідуальних завдань. 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни проводиться у формах: 

1) усне або письмове (у тому числі тестове) бліц-опитування студентів щодо засвоєння 

матеріалу попередньої лекції; 
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2) усне або письмове (у тому числі тестове) опитування на семінарських заняттях; 

3) виконання поточних контрольних робіт у формі тестування. 

Підсумковий семестровий контроль проводиться у формі усного екзамену.  

Структура екзаменаційного білету включає 3 теоретичних питання. 

 

6. Схема нарахування балів 

6.1. Нарахування студентам балів за результатами навчання здійснюється за схемою, 

наведеною на рис. 

 
 Вивчення  

навчальної дисципліни 

 

  

     

 До 100 балів   

     

   

Очна (денна, вечірня)  

форма навчання 

   

До 10 балів – 

за результатами  

навчання під час лекцій 

   

До 40 балів – 

за результатами  

навчання під час 

семінарських 

(практичних, 

лабораторних) занять 

   

До 20 балів – 

за результатами  

самостійної роботи 

   

    

 До 30 балів – 

за результатами  складання 

семестрового контролю 

  

 
6.2. Обсяг балів, здобутих студентом під час лекцій, семінарських занять,  самостійної 

роботи студентів та виконання індивідуальних завдань визначаються в навчально-

методичних матеріалах з цієї дисципліни. 

 

7. Рекомендовані джерела 

7.1. Базові джерела 

7.1.1. Нормативно-правові акти 
 

7.1.1.1. Конституція і закони України 
1. Конституція України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради 

України. 1996. № 30. Ст. 141. 

2. 

 

3. 

Господарський кодекс України від 16.01.2003 р., № 436-ІV. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text. 

Науково-практичний коментар Господарського кодексу України. / за заг. ред. 
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4. 

 

 

5. 

В. С. Щербини, Н. Б. Пацурії – К.: Юрінком Інтер, 2019. – 816 с. 

Господарський кодекс України: науково-практичний коментар станом на 17 вересня 

2020 року / під ред. Галунька В. ТОВ Видавничий дім "Професіонал". – 2020. – 

752 с. 

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. № 435-IV. Офіційний вісник України. 

2003. № 11. Ст. 461. 

6. 

 

7. 

 

 

8. 

 

9. 

 

10. 

 

11. 

 

12. 

 

13. 

 

14. 

 

15. 

 

16. 

 

17. 

 

18. 

 

 

19. 

 

 

20. 

 

21. 

 

22. 

 

23. 

 

24. 

 

25. 

 

26. 

 

27. 

 

28. 

Кодекс України з процедур банкрутства: Закон України від 18.10.2018 р. № 2597-

VІІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2597-19. 

Податковий кодекс України: Прийнятий Верховною Радою України 02.12.2010 р. 

№ 2755-VІ. Відомості Верховної Ради України. 2011. № 13–14, № 15–16, № 17. 

Ст. 112. 

Митний кодекс України: Закон України від 13.03.2012 р. № 4495-УІ. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17#Text. 

Про акціонерні товариства: Закон України від 17.09.2008 р. № 514-VІ. Відомості 

Верховної Ради України. 2008. № 50-51. Ст. 384. 

Про Антимонопольний комітет України: Закон України від 26.11.1993 р. № 3659-

ХІІ. Відомості Верховної Ради України. 1993. № 50. Ст. 472. 

Про міжнародне приватне право: Закон України від 23.06.2005 р. № 2709-ІУ. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2709-15#Text. 

Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14#Text. 

Про виконавче провадження: Закон України від 02.06.2016., №1404-VІІІ. Відомості 

Верховної Ради України. 2016. № 30. Ст. 542. 

Про фінансову реструктуризацію: Закон України від 14.06.2016., №1414-VІІІ. 

Відомості Верховної Ради України. 2016. № 32. ст. 555. 

Про господарські товариства: Закон України від 19.09.1991 р. // Відомості 

Верховної Ради України. 1991. № 49. Ст. 682. 

Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю: Закон України від 

06.02.2018 р., № 2275-VІІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2275-19#Text. 

Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні: Закон України від 

30.10.1996 р. № 448/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 51. Ст. 292. 

Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань: Закон України від 15.05.2003 р. № 755-ІV. Юридичний 

вісник України. 2003. № 28 (12–18 липня). 

Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень: Закон України від 

18.11.2003 р. № 1255-IV. Офіційний вісник України. 2003. № 52. том 1. стор. 19. 

Ст. 2734. 

Про заставу: Закон України від 02.10.1992 р. № 2654-ХІІ. Відомості Верховної Ради 

України. 1992. № 47. Ст. 642. 

Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України від 07.06.1996 р.  

№ 236/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 7. Ст. 34. 

Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11.01.2001 р. № 2210-ІІІ. 

Відомості Верховної Ради України. 2001. № 12. Ст. 64. 

Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.1991 р. № 959-ХІІ. 

Відомості Верховної Ради УРСР. 1991. № 29. Ст. 377. 

Про іпотеку: Закон України від 05.06.2003 р. № 898-ІV. Відомості Верховної Ради 

України. 2003. № 38. Ст. 313. 

Про кредитні спілки: Закон України від 20.12.2001 р. № 2908-ІІІ. Відомості 

Верховної Ради України. 2002. № 15. Ст. 101. 

Про ліцензування видів господарської діяльності: Закон України від 02.03.2015 р. 

№ 222-VІІІ. Відомості Верховної Ради України. 2015. № 23. Ст. 158. 

Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності: Закон України від 

03.03.1998 р. № 147/98-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/147/98-80#Text. 

Про приватизацію державного та комунального майна: Закон України від 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2597-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14#Text
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29. 

 

30. 

 

31. 

 

32. 

 

33. 

 

 

34. 

 

35. 

 

36. 

 

37. 

 

38. 

 

39. 

 

 

40. 

 

41. 

 

42. 

 

43. 

 

44. 

 

45. 

 

 

46. 

 

47. 

 

48. 

 

49. 

 

50. 

 

51. 

 

52. 

 

 

53. 

18.01.2018 р. № 2269-VІІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2269-19. 

Про режим іноземного інвестування: Закон України від 19.03.1996 р. № 93/96-ВР. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/93/96-#Text. 

Про сільськогосподарську кооперацію: Закон України від 21.07.2020 р. № 819-ІХ. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/819-20#Text. 

Про фермерське господарство: Закон України від 19.06.2003 р. № 973-ІV. Офіційний 

вісник України. 2003. № 29. Ст. 1438. 

Про валюту і валютні операції: Закон України від 21.06.2018 р. № 2473-VІІІ. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2473-19#Text.\ 

Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності: 

Закон України від 11.09.2003 р. № 1160-ІV. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1160-15#Text. 

Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності: Закон України від 

06.09.2005 р. № 2806-ІV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2806-15#Text. 

Про господарську діяльність у Збройних Силах України: Закон України від 

21.09.1999 р. № 1076-ХІV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1076-14#Text. 

Про концесію: Закон України від 03.10.2019 р. № 155-ІХ. URL: https:// 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/155-20#Text. 

Про інститути спільного інвестування: Закон України від 05.07.2012 р. № 5080-VІ. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5080-17#Text. 

Про кооперацію: Закон України від 10.07.2003 р. № 1087-ІУ. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1087-15#Text. 

Про холдингові компанії: Закон України від 15.03.2006 р. № 3528-ІУ. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2709-

15#Texthttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3528-15#Text. 

Про управління об’єктами державної власності: Закон України від 21.09.2006 р. 

№ 185-У. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/185-16#Text. 

Про стандартизацію: Закон України від 05.06.2014 р. № 1315-УІІ. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1315-18#Text. 

Про технічні регламенти та оцінку відповідності: Закон України від 15.01.2015 р. 

№ 124-УІІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/124-19#Text. 

Про товарну біржу: Закон України від 10.12.1991 р. № 1956-ХІІ. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1956-12#Text. 

Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23.02.2006 р. № 3480-ІУ. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15#Text. 

Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі 

зовнішньоекономічної діяльності: Закон України від 23.12.1998 р. № 351-ХІУ. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/351-14#Text. 

Про фінансовий лізинг: Закон України від 16.12.1997 р. № 723/97-ВР. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/723/97-вр#Text. 

Про публічні закупівлі: Закон України від 25.12.2015 р. № 922-УІІІ. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#Text. 

Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18.09.1991 р. № 1560-ХІІ. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12#Text. 

Про основи містобудування: Закон України від 16.11.1992 р. № 2780-ХІІ. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2780-12#Text. 

Про регулювання містобудівної діяльності: Закон України від 17.02.2011 р. № 3038-

УІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-17#Text. 

Про архітектурну діяльність: Закон України від 20.05.1999 р. № 687-ХІУ. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/687-14#Text. 

Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та 

операціях з нерухомістю: Закон України від 19.06.2003 р. № 978-ІУ. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/978-15#Text. 

Про транспортно-експедиторську діяльність: Закон України від 01.07.2004 р. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/93/96-#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2473-19#Text./
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1160-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2806-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1076-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/155-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5080-17#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1087-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3528-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/185-16#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1315-18#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/124-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1956-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/351-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/723/97-вр#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2780-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-17#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/687-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/978-15#Text


 12 

 

54. 

 

55. 

 

56. 

 

57. 

 

58. 

№ 1955-ІУ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1955-15#Text. 

Про транспорт: Закон України від 10.11.1994 р. № 232/94-ВР. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/232/94#Text. 

Про транзит вантажів: Закон України від 20.10.1999 р. № 1172-ХІУ. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1172-14#Text. 

Про страхування: Закон України від 07.03.1996 р. № 85/96-ВР. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-вр#Text. 

Про благодійну діяльність та благодійні організації: Закон України від 05.07.2012 р. 

№ 5073-УІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5073-17#Text. 

Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб’єктів господарювання , створення 

з використанням майна та коштів вітчизняного походження: Закон України від 

17.02.2020 р. № 1457-ІІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1457-14#Text. 

 

 

7.1.1.2. Міжнародні акти 
1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

Нью-Йоркская конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных 

арбитражных решений. (1958 р.) URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_070. 

Конвенція, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів, Гаага, 5 

жовтня 1961 р. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_082.  

Принципи міжнародних комерційних договорів (Принципи УНІДРУА) URL: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_920.  

Типовий закон ЮНСІТРАЛ про міжнародний торговий арбітраж URL: 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_879.  

Європейська Конвенція про зовнішньоторговельний арбітраж (Женева, 1961 р.) 

URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_069. 

 

  

7.1.1.3. Підзаконні нормативно-правові акти 
 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

 

7. 

 

Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці: постанова 

Кабінету Міністрів України від 09.08.1993 р.  № 611. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/611-93-BF#Text. 

Про типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів) і типові 

форми захисних застережень до зовнішньоекономічних договорів (контрактів), які 

передбачають розрахунки в іноземній валюті: постанова Кабінету Міністрів 

України від 21.06.1995 р. № 444. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/444-

95#Text. 

Про затвердження Методики Оцінки вартості об'єктів оренди, Порядку викупу 

орендарем оборотних матеріальних засобів та Порядку надання в кредит орендареві 

грошових коштів та цінних паперів: постанова Кабінету Міністрів України від 

10.08.1995 р. № 629. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/629-95#Text. 

Про встановлення повноважень органів виконавчої влади і виконавчих органів 

міських рад щодо регулювання цін (тарифів): постанова Кабінету Міністрів України 

від 25.12.1996 р. № 1548-96-п. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1548-96-

%D0%BF#Text.  

Про Методику розрахунку і порядок використання плати за оренду державного 

майна: постанова Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 р. № 786. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/786-95-%D0%BF#Text. 

Про деякі питання регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі 

зовнішньоекономічної діяльності. URL: постанова Кабінету Міністрів України від 

29.04.1999 р. № 756. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/756-99-%D0%BF#Text. 

Загальні умови укладення та виконання договорів підряду в капітальному 

будівництві: постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 р. № 668. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1955-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/232/94#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1172-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-вр#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5073-17#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1457-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_070
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/611-93-BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/629-95#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1548-96-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1548-96-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/786-95-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/786-95-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/756-99-%D0%BF#Text
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8. 

 

9. 

 

 

10. 

 

 

11. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/668-2005-%D0%BF#Text. 

Концепція переходу Української РСР до ринкової економіки від 01.11.1990 р. 

№ п0001460-90. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0001460-90#Text. 

Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства 

Союзу РСР: Постанова Верховної Ради України від 12.09.1991 р. № 1545-ХІІ. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1545-12#Text. 

Про запровадження дозвільної системи у сфері підприємницької діяльності: Указ 

Президента України від 20.05.1999 р. № 539/99. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/539/99#Text. 

Правила комісійної торгівлі непродовольчими товарами: наказ Міністерства 

зовнішніх економічних зв’язків України від 13.03.1995 р. № 37, зареєстровано в 

Міністерстві юстиції України від 22.03.1995 р. за № 70/615. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0079-95#Text. 

 

7.1.2. Підручники 
1. 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

Господарське право. Особлива частина: підручник / М. С. Долинська, Г. В. Смолин, 

О. А. Туркот, Л. В. Хомко, Б. М. Гамалюк; за ред. Г. В. Смолина. Львів: ЛьвДУВС, 

2019. 536 с. URL: 

http://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/1234567890/2777/3/GospodPravo_25-02-20.pdf. 

Смолин Г. В., Туркот О. А., Хомко Л. В. Господарське право України. Загальна 

частина: підручник / за заг. ред. Г. В. Смолина. – Львів: ЛьвДУВС, 2017. – 484 с. 

URL: http://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/1234567890/1051/1/gosp%20pravo.pdf. 

Андрєєва О. Б., Жорнокуй Ю. М., Гетманець О. П. та ін. Господарське право 

України: підручник : 2-е вид. – Х. : Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2016. URL: 

file:///C:/Documents%20and%20Settings8B/Downloads/BysUabUJkRSGQEDIczkj9QTk

41FyTOtT%20(2).pdf. 

Щербина В. С. Господарське право: підручник. - 6-те вид., перероб. і допов. - К.: 

Юрінком Iнтер, 2013. - 640 с. 

4. Задихайло Д. В., Пашков В. М., Бойчук Р.П. та ін. Господарське право: підручник. / 

за заг. ред. Д.В. Задихайла, В.М. Пашкова. – X. : Право, 2012. – 696 с. 
5. Господарське право: підручник / під ред. О. П. Подцерковний. - 2-е вид., перероб. та 

доп. - Х. : Одіссей, 2012. - 640 с. 

 

7.1.3. Навчальні посібники 

 

1. Горевий В. І. Організація юридичної служби на підприємстві: [навч. посіб.] / 

В. І. Горевий. – Суми: ВТД «Університетська книга». – 2007. – 301 с. 

2. 

 

 

3. 

Задихайло Д. В., Олефір А. О., Пашков В. М. Правове забезпечення діяльності 

господарських організацій (довідник юрисконсульта): [навч. посіб.] – Х.: Юрайт. – 

2016. – 528 с. 

Лебідь В. І., Можаровська Н. О., Нескороджена Л. Л. Господарське право: навч. 

посіб. Видавництво: КНТ. – 2014. – 424 с. 

 

7.2. Допоміжні джерела 
1. 

 

 

 

2. 

 

3. 

Беззубов Д.О. Правова безпека підприємства в Україні (господарсько-правовий 

аспект). Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний 

вісник «Повітряне і космічне право»: Зб. наук. пр..К.: НАУ, 2015. № 3 (36). С.119 – 

125. 

Бобкова А., Захарченко А. Види організаційно-господарських відносин. Право 

України. 2019. № 8. С. 65-80. 

Вінник О. Акціонерні угоди. Юридична Україна. 2010. № 5. С. 20-27. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0001460-90#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/539/99#Text
http://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/1234567890/2777/3/GospodPravo_25-02-20.pdf
http://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/1234567890/1051/1/gosp%20pravo.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings8B/Downloads/BysUabUJkRSGQEDIczkj9QTk41FyTOtT%20(2).pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings8B/Downloads/BysUabUJkRSGQEDIczkj9QTk41FyTOtT%20(2).pdf
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4. 

 

5. 

 

 

6. 

 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

10. 

 

 

11. 

 

12. 

 

 

13. 

 

14. 

 

15. 

 

16. 

 

 

 

17. 

 

 

18. 

Вінник О.М. Щодо питання про критерії розмежування адміністративних та 

господарських договорів. Вісник господарського судочинства. 2010. № 2. С. 71-80. 

Грудницька С.М. Проблема співвідношення понять "підприємництво" і "юридична 

особа" в контексті правового інституціонального підходу. Вісник господарського 

судочинства. 2011. № 1. С. 91-99. 

Джабраілов Р., Малолітнева В. Публічні закупівлі як засіб державного 

регулювання господарської діяльності та реалізації цілей сталого розвитку. Право 

України. Право України. 2019. № 8. С. 47-64. 

Коваль І., Павлюченко Ю. Охоронна функція господарського права. Право 

України. 2019. № 8. С. 15-30. 

Матвійчук А. В. Норми міжнародного права щодо державного регулювання 

господарської діяльності. Наукові записки. Серія: Право. 2019. Випуск 6. С. 80-84. 

Никитченко Н., Донков С. Особливості процедур банкрутства об’єктів державної 

власності. Право України. 2020. № 4. С. 216-224. 

Орлова О.О. Майновий стан суб'єкта господарювання: господарсько-правовий 

аспект. Вісник господарського судочинства: Офіційний друкований орган вищого 

господарського суду України. 2012. № 3. С. 161-167. 

Пацурія Н., Рєзнікова В. Обгрунтування необхідності зміни правової парадигми 

захисту прав споживачів фінансових послуг. Право України. 2020. № 5. С. 235-257. 

Правові основи здійснення господарської діяльності в інноваційному суспільстві: 

монографія / за ред. А.П. Гетьмана, С.В. Глібка, О.О. Дмитрик, Г.В. Анісімової. – 

Харків: Право. 2018. 364 с. 

Прилуцький Р. Б. Джерела господарського права за чинним законодавством 

України. Форум права. 2010. С. 409-419. 

Радзивілюк В. Концептуальні зміни цільової спрямованості новітнього 

законодавства про банкрутство. Право України. 2019. № 8. С. 107-119. 

Рєзнікова В., Стефанчук Р. Оцінка ризиків у підприємництві та управління ними. 

Право України. 2018. № 5. С. 101-115. 

Фонова О. Суддя роз’яснила нову процедуру банкрутства для юридичних і 

фізичних осіб. Фінанси та економіка. 2019. 04 листопада. URL: 

http://finbalance.com.ua/news/suddya-rozyasnila-novu-protseduru-bankrutstva-dlya-

yuridichnikh-i-fizichnikh-osib. 

Щербина В. С. До питання щодо принципів господарського права. Вісник 

південного регіонального центру Національної академії правових наук України. 

2014. - № 1. С. 85-92. 

Щербина В. Господарсько-правова відповідальність у доктрині господарського 

права України та її законодавче закріплення. Право України. 2019. № 8. С. 81-93. 

 

8. Інформаційні ресурси в Інтернеті 

 

1. http://www.rada.gov.ua - Веб-портал Верховної Ради України 

2. http://www.president.gov.ua - Веб-портал Офіційне інтернет-представництво  

Президента України 

3. http://www.kmu.gov.ua - Веб-портал Кабінету Міністрів України 

6. http://nbuv.gov.ua/ - Веб-сайт Національної бібліотеки України імені 

В.І.Вернадського 

7. http://gntb.gov.ua/ua/ - Веб-сайт Державної науково-технічної бібліотеки 

України  

8. http://www.ounb.km.ua/ - Веб-сайт Хмельницької обласної універсальної 

наукової бібліотеки 

9. http://www.adm.km.ua/ - Веб-сайт Хмельницької обласної державної 

адміністрації 

10. http://km-oblrada.gov.ua/ - Веб-сайт Хмельницької обласної ради 

11. http://www.khmelnytsky.com/ - Веб-сайт Хмельницької міської ради 

http://opac.library.vn.ua/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=AN&P21DBN=AN&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9E.%20%D0%9E.
http://www.rada.gov.ua/
http://www.president.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
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12. http://www.univer.km.ua/ - Веб-сайт Хмельницького університету управління та 

права 

13. http://pidruchniki.com/ - Навчальні матеріали онлайн 
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