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Передмова 

Шановні студенти! 

 

Запровадження в економіку України ринкових форм 

господарювання з одночасним забезпеченням державою соціальної 

орієнтації економіки України, ефективного державного 

регулювання господарської діяльності суб`єктів господарювання 

різних форм власності, підприємництва у формі єдиної державної 

регуляторної політики у цій сфері, інтеграція нашої країни до 

світової економічної системи зумовлюють зростання ролі правового 

забезпечення в окремих галузях народного господарства на основі 

Господарського кодексу України,інших нормативно-правових актів 

господарського законодавства. 

Взаємозв’язки навчальної дисципліни «Господарське 

законодавство» з іншими дисциплінами робочого плану, які 

передують її вивченню та які спираються на її вивчення, 

представленні наступною схемою. 

 

 
 

Що стосується співвідношення науки господарського 

законодавства з іншими науковими дисциплінами, то тут можна 

виділити наступні види відносин. Перший - використання вихідних 

положень, розроблених в системно більш абстрактних галузях 

науки, а саме в економічній теорії, соціології. Другий - обмін 

Господарське 

законодавство 

Конституційне 

право 

Адміністративне 

право 
Теорія держави і 

права 

Трудове право 
Податкове право Цивільне право 
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даними з низкою соціальних наук (маркетинг, логістика, банківська 

справа, менеджмент та ін.). Третій - використання положень 

правових наук - зокрема загальної теорії держави і права, 

конституційного, адміністративного, цивільного, трудового, 

податкового права. Наука господарського права розглядається як 

відкрита галузь знання, здатна сприймати положення інших наук і 

використовувати їх. Разом з тим ряд положень науки 

господарського права, безсумнівно, значущі для інших галузей 

правової науки.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент 

повинен знати: 

- становлення господарського законодавства України; 

- сучасні тенденції державного регулювання господарських 

правовідносин; 

- сутність правових категорій господарського права; 

- зміст правових інститутів господарського права й об'єктивні 

закономірності їх розвитку; 

- порядок застосування норм господарсько-процесуального 

законодавства. 

 В результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти: 

- орієнтуватися в особливостях правового регулювання 

господарської діяльності; 

- своєчасно визначати проблеми правового регулювання 

господарсько-договірних відносин і, керуючись нормами діючого 

законодавства України, вирішувати питання захисту прав суб'єктів 

господарювання; 

- тлумачити чинне господарське законодавство та правильно 

застосовувати його при вирішенні практичних завдань, 

аргументуючи власну точку зору щодо прийнятого рішення; 

- захищати свої права та представляти інтереси суб'єктів 

господарювання при вирішенні спорів у господарських судах. 

Дисципліна «Господарське законодавство» передбачає 

вивчення студентами основних правових інститутів господарської 

діяльності, спираючись на вже одержані знання з теорії держави і 

права, конституційного права, цивільного та цивільно-

процесуального права тощо.  

Більш глибоке опанування матеріалом забезпечить 

ознайомлення з нормативними актами з зазначеної дисципліни, а 
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також з рекомендованою додатковою літературою. 

 

1. Опис навчальної дисципліни та її структура 

1.1. Опис навчальної дисципліни 

 

1.2. Тематика практичних занять 

 

Назва теми К-ть 

годин 

Тема1. Теоретичні основи господарського права 2 

Тема 2. Господарське законодавство: поняття та 

система 

2 

Тема 3. Суб'єкти господарювання: поняття та види 4 

Тема 4. Правові засоби державного регулювання 

економіки 

4 

Тема 5. Правовий режим майна в господарському 

обігу 

2 

Найменування 

показників 

Напрям, освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

Денна 

Кількість кредитів 

– 3,5 

 

6.030509 «Облік і 

аудит» 

 

Нормативна за 

вибором студентів 

 

Модулів: - 2 

 

бакалавр Рік підготовки – 3-й; 

Змістових  

модулів: - 2 

 Семестр: 6-й; 

Денна: 

Загальна кількість 

– 126 год. 

Тижневих: 4 

С.р.с. 2,5 

 Лекцій – 36 год.; 

 

Практичні – 36 год.; 

 

С.р.с. 54 год. 

 

Вид контролю:  залік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6 

Тема 6. Особливості правового регулювання 

господарсько-торговельної діяльності 

4 

Тема 7. Особливості правового регулювання 

інноваційної діяльності 

2 

Тема 8. Особливості правового регулювання 

банківської діяльності. 

Страхування у сфері господарювання 

2 

Тема 9. Особливості правового регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності. Правовий режим 

іноземних інвестицій 

4 

Тема 10. Правовий режим спеціальних (вільних) 

економічних зон та спеціальний режим господарювання 

4 

Тема 11. Господарські зобов'язання 2 

Тема 12. Виконання господарських зобов'язань 2 

Тема 13. Відповідальність за правопорушення у сфері 

господарювання 

2 

Всього годин 36 

 

1. 3. Контрольні заходи та засоби діагностики 
Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни 

проводиться у формах: 

- оцінювання роботи студента на лекціях; 

- усного опитування на практичних заняттях, оцінки 

розв’язання ситуаційних завдань та участі у  обговоренні 

проблемних питань; 

- виконання поточних контрольних робіт за темами змістових 

модулів. 

 

1.4. Критерії та шкала оцінювання 
Основними критеріями, що характеризують рівень 

компетентності студента при оцінюванні результатів поточного 

контролю з навчальної дисципліни «Господарське законодавство» 

є: 

- повнота і вчасність виконання всіх видів навчальної роботи, 

передбачених робочою програмою навчальної дисципліни; 
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- глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом 

навчальної дисципліни, що міститься в основних та додаткових 

рекомендованих літературних джерелах; 

- вміння аналізувати явища, що вивчаються, у їх взаємозвяку і 

розвитку; 

- характер відповідей на поставленні питання (чіткість, 

логічність, лаконічність, послідовність тощо); 

- вміння застосовувати теоретичні положення під час 

розв’язання практичних занять; 

- вміння аналізувати достовірність одержаних результатів. 

Оцінювання результатів поточного контролю проводиться у 

розрахунку від 0 до 60 балів. Основними методами оцінювання є:  

• аналіз усних відповідей;  

• виконання практичних завдань. 

Оцінювання виконання завдань здійснюється за такими 

критеріями (у % від кількості балів, виділених на завдання із 

заокругленими до цілого числа): 

0% - завдання не виконано; 

40% - завдання виконано частково, висновки не аргументовані і 

не конкретні, звіт підготовлено недбало; 

60% - завдання виконано повністю, висновки містять окремі 

недоліки, судження студента не достатньо аргументовані, звіт 

підготовлено з незначним відхиленням від вимог; 80% - завдання 

виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві 

недоліки несистемного характеру ; 

100% - завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

 

Кількість 

набраних балів 

студентом 

Оцінка за національною шкалою 

90-100 балів 

Зараховано 

82-89 балів 

74-81 балів 

64-73 балів 

60-63 балів 

35-59 балів 
Незараховано з можливістю повторного 

складання 
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2. ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

Модуль 1. Основні засади господарської діяльності 

Практичне заняття 1 

Тема 1. Загальна характеристика господарського права 
■ Поняття господарського права як галузі права. Предмет 

регулювання господарського права. Поняття господарської 

діяльності, її види (підприємницька та некомерційна). Законодавче 

визначення господарської діяльності. Методи господарського 

права: поняття, види (метод автономних рішень, метод власних 

приписів та метод рекомендацій). 

■ Система курсу господарського права: загальна та особлива 

частина. 

■ Наука господарського права: її предмет та система. Основні 

правові категорії і поняття господарського права. Проблема 

понятійного апарату та понятійних рядів. Генеральний чи загальний 

понятійний ряд: право на здійснення господарської діяльності, 

право на здійснення підприємницької діяльності, підприємець, 

ринок, державне регулювання, господарювання, господарська 

діяльність, право власності. Спеціальний понятійний ряд: 

господарюючий суб'єкт, його структура і компетенція, держава і її 

органи, правовий режим майна. Функціональний понятійний ряд: 

інвестування, фінансування, кредитування, облік, звітність, 

інновація, ціноутворення та цінове регулювання, відповідальність. 

■ Принципи господарського права та їх значення для 

регулювання господарської діяльності. Конституційні та галузеві 

принципи господарського права: забезпечення економічної 

багатоманітності та рівний захист державою усіх суб'єктів 

господарювання; свобода підприємницької діяльності у межах, 

визначених законом; вільний рух капіталів, товарів та послуг на 

території України; обмеження державного регулювання 

економічних процесів у зв'язку з необхідністю забезпечення 

соціальної спрямованості економіки, добросовісної конкуренції у 

підприємництві, екологічного захисту населення, захисту прав 

споживачів та безпеки суспільства і держави; захист національного 

1-34 балів 
Незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням курсу 
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товаровиробника; заборона незаконного втручання органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових 

осіб у господарські відносини. 

■ Поняття, ознаки і зміст господарських правовідносин. Критерії 

класифікації і види правовідносин в сфері господарювання. Речові 

та зобов'язальні правовідносини. Абсолютні, відносні та абсолютно-

відносні конкуренції у підприємництві, екологічного захисту 

населення, захисту прав споживачів та безпеки суспільства і 

держави; захист національного товаровиробника; заборона 

незаконного втручання органів державної влади та органів 

місцевою самоврядування, їх посадових осіб у господарські 

відносини. 

 

Тестові завдання для самоконтролю 

1. Учасниками відносин у сфері господарювання є: 

1. Політичні партії; 

2. Господарські товариства; 

3. Трудовий колектив; 

4. Прокуратура. 

 

2. Не є предметом регулювання господарського права: 

1. Трудові відносин на підприємстві; 

2. Корпоративні відносини на підприємстві; 

3. Майнові і немайнові відносини з приводу створення 

службового винаходу; 

4. Створення акціонерного товариства. 

 

3. Загальними принципами господарювання в Україні є: 

1. Вільний рух капіталів на території України; 

2. Заборона втручання державних органів у господарські 

відносини; 

3. Свобода підприємницької діяльності у межах закону. 

 

4. Відмову в державній реєстрації суб’єкта господарювання 

може бути оскаржено до: 

1.  Апеляційної реєстраційної палати; 

2.  Міністерства юстиції; 

3.  Суду; 
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4.  Прокуратури. 

 

5. Який з варіантів не належить до методів правового 

регулювання господарського права? 

1.  Метод автономних рішень господарських відносин; 

2.  Імперативний метод; 

3.  Метод владних приписів. 

 

6. В якому законодавчому акті дається визначення поняття 

підприємництва? 

1. Цивільному кодексі України; 

2. Законі України «Про господарські товариства»; 

3. Законі України «Про підприємництво». 

 

7. Господарське право відповідно до законодавства є галуззю: 

1.  Процесуальною;       

2.  Комплексною;          

3.  Статичною;          

4.  Залежною. 

 

8. Свобода підприємництва полягає у: 

1.  Вільному виборі організаційно-правової форми; 

2.  Вільному виборі посадових осіб органів державної влади; 

3.  Вільному нарахуванні та сплаті податків. 

 

9. Учасниками відносин у сфері господарювання є : 

1.  Суб’єкти господарювання; 

2.  Територіальні громади; 

3.  Автономна Республіка Крим. 

 

Рекомендована література: [1;2;3; 7;10;21;22] 

 

Самостійне вивчення 

ТЕМА 2. Господарське законодавство: поняття та система 

Законспектувати та розглянути такі питання:  

• Поняття господарського законодавства та його особливості. 

• Види господарсько-правових норм. 

• Система господарського законодавства. 
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• Основні напрямки удосконалення господарського 

законодавства. 

• Роль господарської практики в удосконаленні господарського 

законодавства. 

Методичні рекомендації 

Для кращого засвоєння теми необхідно звернути увагу на 

вивчення таких питань: 

• Поняття джерел господарського права, їх види. 

• Конституційні основи господарського права. 

• Господарський кодекс України. 

• Галузеве регулювання господарського права. Комплексні 

нормативно-правові акти. Господарсько-правові норми в 

Цивільному кодексі України. Закони, що регулюють окремі види 

діяльності та вимоги, що ставляться при здійсненні господарської 

діяльності. 

• Місце і межі відомчого регулювання господарської діяльності. 

• Міжнародно-правові акти в системі регулювання господарської 

діяльності, звичаї ділового обігу. 

 

Список рекомендованих джерел [1;2;3;6; 11;18; 19;21;22] 

 

Практичне заняття 2 

ТЕМА 3. Суб'єкти господарювання: поняття та види. 

Підприємництво як спосіб здійснення господарської 

діяльності 

■ Поняття і ознаки суб'єкта господарювання. Господарські 

організації, громадяни України, іноземці та особи без громадянства, 

які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані відповідно 

до закону як підприємці; філії, представництва, інші відокремлені 

підрозділи господарських організацій (структурні одиниці), 

утворені ними для здійснення господарської діяльності. 

■ Критерії класифікації і види суб'єктів господарювання. 

Колективні і індивідуальні суб'єкти господарювання. Організаційні 

та договірні суб'єкти господарювання. Суб'єкти приватного та 

публічного права в господарській діяльності. Суб'єкти основного 

виробництва та інфраструктури ринку. 

■ Поняття і значення способів заснування суб'єктів 
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господарського права. Порядок та етапи створення суб'єкта 

господарювання. 

■ Державна реєстрація: порядок та зміст. Документи, які 

подаються для державної реєстрації. 

■ Підстави та порядок припинення господарської діяльності. 

Добровільне та примусове припинення діяльності. 

■ Ліквідація та реорганізація суб'єктів господарювання. Підстави і 

порядок проведення ліквідації. Задоволення вимог кредиторів при 

ліквідації. 

■ Поняття банкрутства. Заходи щодо запобігання банкрутству 

суб'єктів підприємництва. Процедури, що застосовуються до 

неплатоспроможного боржника: розпорядження майном боржника; 

мирова угода; санація (відновлення платоспроможності) боржника; 

ліквідація банкрута. 

■ Особливості правового статусу громадянина - підприємця. 

■ Особливості юридичних осіб господарського права як суб'єктів 

господарювання. 

■ Підприємство. Казенне підприємство. Державне унітарне 

підприємство. Державне комерційне підприємство. Акціонерні 

товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з 

додатковою відповідальністю, повні товариства, командитні 

товариства. Виробничий кооператив. Приватні підприємства. 

Особисте селянське господарство. Фермерське господарство. 

Орендне підприємство. Підприємство з іноземними інвестиціями. 

Іноземне підприємство. Господарські об'єднання: асоціації, 

корпорації, консорціуми, концерни, інші об'єднання підприємств, 

передбачені законом. Асоційовані підприємства. Холдингові 

компанії. 

 

Тестові завдання для самоконтролю 

 1. Ознаками підприємництва є: 

1.  Самостійність; 

2.  Стабільність; 

3.  Системність; 

4.  Встановленість. 

 

2. Здійснення підприємницької діяльності забороняється: 

1. Державним унітарним підприємствам; 
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2. Органам місцевого самоврядування; 

3. Спілкам споживачів; 

4. Політичним партіям. 

 

3. Підприємства можуть створюватися: 

1.  Тільки для здійснення підприємництва; 

2.  Як для підприємництва, так і для некомерційної 

господарської д іяльності; 

3.  Для здійснення підприємництва та суспільних потреб. 

 

4. Підприємством з іноземними інвестиціями підприємство в 

статутному фонді, якого іноземні інвестиції становлять: 

1.  Не менш як 10 %; 

2.  Не менш як 20 %; 

3.  Не менш як 25 %; 

4.  Не менш як 30 %. 

 

5. Дискримінацією суб'єктів господарювання органами влади 

визнається: 

1.  Заборона створення підприємств; 

2.  Примус на отримання сертифікатів; 

3.  Встановлення нових торгових звичаїв; 

4.  Обмеження права на придбання товару. 

5.  

6. Формами реорганізації суб’єкта господарювання є: 

1.  Поділ, злиття; 

2.  Поділ, злиття, перетворення; 

3.  Поділ, злиття, перетворення, приєднання; 

4.  Поділ, виділ, злиття, перетворення, приєднання. 

 

7. Суб’єкт господарювання ліквідується: 

1.  З ініціативи власника; 

2.  У разі закінчення строку дії ліцензії; 

3.  За вимогою органу захисту прав. 

 

8. Малими визнаються підприємства, в яких чисельність 

працюючих не перевищує: 

1.  30 працюючих; 
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2.  40 працюючих; 

3.  50 працюючих. 

 

9.Свобода підприємництва полягає у: 

1.  Вільному виборі організаційно-правової форми; 

2.  Вільному виборі посадових осіб органів державної влади; 

3.  Вільному нарахуванні та сплаті податків. 

 

10. Яка із відповідей, передбачених Господарським кодексом 

України, є неправильною: „Підприємницька діяльність 

припиняється?  
1.  На підставі рішення суду у випадках передбачених 

законами; 

2. У разі закінчення дії торгового патенту; 

3.  З власної ініціативи підприємця; 

4.  У разі закінчення строку дії ліцензії. 

 

Рекомендована література: [1; 2; 3; 5; 10; 14; 15; 16; 18; 19; 22] 

 

Практичне заняття 3 

ТЕМА 4. Правові засоби державного регулювання економіки 

■ Участь держави, органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування в господарській діяльності. Мета і принципи 

державного впливу на економіку. 

■ Напрями економічної політики держави: структурно-галузева 

політика, інвестиційна політика, амортизаційна політика, політика 

інституційних перетворень, цінова політика, антимонопольно-

конкурентна політика, бюджетна політика, податкова політика, 

грошово-кредитна політика, валютна політика, 

зовнішньоекономічна політика. 

■ Форми реалізації державою економічної політики: економічна 

стратегія, економічна тактика. 

■ Безпосередня участь держави в господарських відносинах. 

Участь в господарському обігу як власник, інвестор та замовник. 

Державне регулювання підприємницької діяльності. Державна 

підтримка малого підприємництва. 

■ Прогнозування та планування економічного і соціального 

розвитку. Основні форми державного планування господарської 
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діяльності: Державна програма економічного та соціального 

розвитку України, Державний бюджет України, інші державні 

програми з питань економічного і соціального розвитку. 

 

Рекомендована література: [1; 2; 3; 6; 7; 8;  12; 16; 18; 19; 22] 

 

Практичне заняття 4 

Продовження теми 4. Правові засоби державного 

регулювання економіки 
■ Засоби державного регулювання господарської діяльності: 

державне замовлення, державне завдання: ліцензування, 

патентування і квотування; сертифікація та стандартизація; 

застосування нормативів та ліміті»; регулювання цін і тарифів; 

надання інвестиційних, податкових та інших пільг; надання дотацій, 

компенсацій, цільових інновацій та субсидій. 

■ Приватизація державних і комунальних підприємств. Поняття 

приватизації та відмежування від подібних понять 

(демонополізація, націоналізація, конфіскація, комерціалізація). 

Система нормативно-правових актів, що регулюють приватизаційні 

процеси. Система органів держави, що здійснюють приватизацію, їх 

компетенція. Суб'єкти приватизації: державні органи приватизації, 

покупці (їх представники), посередники. Об'єкти приватизації та їх 

класифікація. Об'єкти, що не підлягають приватизації. Способи 

приватизації: аукціон, конкурс, викуп тощо, оформлення угод по 

приватизації. 

■ Правове забезпечення добросовісної конкуренції. Поняття і 

форми недобросовісної конкуренції. 

■ Обмеження монополізму та сприяння змагальності у сфері 

господарювання. Поняття і ознаки монопольного становища на 

ринку. Суб'єкти монопольної діяльності. Природні монополії. 

Наслідки здійснення монопольної діяльності. Відповідальність за 

здійснення монопольної діяльності. 

■ Державне регулювання ринку цінних паперів. Поняття цінних 

паперів. їх види, нормативно-правова основа. 

■ Правові форми податкового впливу на господарську діяльність. 

Поняття, зміст, мета та принципи податкового впливу на 

господарську діяльність. Види засобів податкового впливу. 

Відповідальність за податкові правопорушення. 
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Індивідуальна робота № 1 

 Зробіть анотацію до Міжнародної угоди України про співпрацю у 

сфері господарювання. 

Методичні рекомендації. Довідкове анотування є першим 

знайомством з первинним документом і дозволяє судити про 

доцільність його більш детального вивчення, з метою проникнення 

в сутність інформації оригіналу. 

Основні вимоги до анотації: 

• Врахування призначення анотації; 

• Врахування змісту оригіналу, який анотується; 

• Дотримання логічної структури анотації; 

• Врахування специфіки окремих видів науково-технічної 

літератури; 

• Обсяг анотації (не повинен перевищувати 600 печатних знаків); 

• Використання окремих мовних засобів, характерних для 

науково-технічної літератури.  

   Склад анотації: 
Анотація складається з трьох частин. 

Вступна частина, що включає бібліографічний опис (переклад 

заголовка, відомості про автора, вихідні дані, рік видання, кількість 

сторінок та деякі інші дані); 

Описова частина, де вказуються найбільш характерні положення 

праці, що відокремлюють її від інших схожих за тематикою і 

цільовим призначенням; 

Заключна частина, де повідомляється, кому адресовано 

друкований твір, та вміщується один-два висновки щодо змісту 

оригіналу. 

Анотація служить для повідомлення про існування документа 

певного змісту і характеру. В анотуванні основне заключається у 

вмінні лаконічно узагальнити зміст документу. 

 

Рекомендована література:  [1; 2; 3; 4; 11; 12; 13; 10; 11; 18] 

 

Практичне заняття 5 

ТЕМА 5. Правовий режим майна в господарському обігу 

■ Поняття і зміст прав на майно. Особливості реалізації права 

власності в господарському обігу. Право власності - основне речове 
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право у сфері господарювання. Право господарського відання. 

Право оперативного управління. Право оперативного використання 

майна. 

■ Поняття і види майна. Загальні правила обліку майна. 

Особливості правого режиму нерухомого майна. 

■ Джерела формування майна суб'єктів господарювання: грошові 

та матеріальні внески засновників; доходи від реалізації продукції 

(робіт, послуг); доходи від цінних паперів; капітальні вкладення і 

дотації з бюджетів; надходження від продажу (здачі в оренду) 

майнових об'єктів (комплексів), що належать їм, придбання майна 

інших суб'єктів; кредити банків та інших кредиторів; безоплатні та 

благодійні внески, пожертвування організацій і громадян; інші 

джерела, не заборонені законом. 

■ Особливості правового режиму державного майна у сфері 

господарювання 

■ Поняття та правовий режим основних фондів. Поняття та 

правовий режим оборотних фондів. Поняття та правовий режим 

нематеріальних активів. 

 

Рекомендована література: [1; 2; 3; 5; 14; 15; 16; 19 допоміжна 

10; 11; 18; 22] 

 

Модуль 2. Особливості правового регулювання в окремих 

галузях господарювання 

Практичне заняття 6 

ТЕМА 6. Особливості правового регулювання господарсько-

торговельної діяльності 
■ Поняття господарсько-торговельної діяльності, її види: 

внутрішня торгівля та зовнішня торгівля. Форми здійснення 

господарсько-торговельної діяльності: матеріально-технічне 

постачання і збут; енергопостачання; заготівля; оптова торгівля; 

роздрібна торгівля і громадське харчування; продаж і передача в 

оренду засобів виробництва; комерційне посередництво у 

здійсненні торговельної діяльності; інша допоміжна діяльність по 

забезпеченню реалізації товарів (послуг) у сфері обігу. Договори, 

що укладаються при господарсько-торговельній діяльності: договір 

поставки, контрактації сільськогосподарської продукції, 

енергопостачання, купівлі-продажу, оренди, міни (бартеру), лізингу 
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тощо. 

 

Рекомендована література: [1; 2; 3; 12; 13; 18; 19; 21; 7; 8;  16; 

18; 22] 

 

Практичне заняття 7 

Продовження теми 6. Особливості правового регулювання 

господарсько-торговельної діяльності 

■ Поняття договору поставки. Істотні умови договору поставки: 

предмет, кількість, асортимент, строк і порядок поставки. 

Короткотерміновий та довгостроковий договір поставки. Якість та 

комплектність товарів, що поставляються. Застосування правил 

"Інкотермс" при поставці товарів. 

■ Поняття договору контрактації сільськогосподарської 

продукції, істотні умови договору контрактації: види продукції 

(асортимент), номер державного стандарту або технічних умов, 

гранично допустимий вміст у продукції шкідливих речовин; 

кількість продукції, яку контрактант приймає безпосередньо у 

виробника; ціна за одиницю, загальна сума договору, порядок і 

умови доставки, строки здавання-приймання продукції; обов'язки 

контрактанта щодо подання допомоги в організації виробництва 

сільськогосподарської продукції та її транспортування на 

приймальні пункти і підприємства; взаємна майнова 

відповідальність сторін у разі невиконання ними умов договору; 

інші умови, передбачені Типовим договором контрактації 

сільськогосподарської продукції, затвердженим у порядку, 

встановленому Кабінетом Міністрів України. 

■ Поняття договору енергопостачання. Предмет договору 

енергопостачання. Кількість і якість енергії. Строки, ціни та 

порядок розрахунків за договором енергопостачання 

■ Торговельно-біржова діяльність, як різновид господарсько-

торговельної діяльності. Поняття, види та юридичні ознаки біржі. 

Функції, права та обов'язки біржі. Види біржових угод в залежності 

від різних критеріїв; угода із заставою на купівлю та угода із 

заставою на продаж; ф'ючерсна, форвардна угода та опціон. 

Правила біржової торгівлі. 

■ Поняття договору оренди. Об'єкт договору оренди. Істотні 

умови договору оренди: об'єкт оренди (склад і вартість майна з 
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урахуванням її індексації); строк, на який укладається договір 

оренди; орендна плата з урахуванням її індексації; порядок 

використання амортизаційних відрахувань; відновлення 

орендованого майна та умови його повернення або викупу. 

Припинення договору оренди. Відмінність договору оренди від 

договору лізингу. Поняття договору лізингу. Види лізингу. 

■ Поняття договору міни. Істотні умови договору міни. 

 

Рекомендована література:  [1; 2; 3; 5; 14; 15; 16; 19; 11; 18; 22] 

 

Самостійне вивчення 

ТЕМА 7. Особливості правового регулювання інноваційної 

діяльності 

Законспектувати та розглянути такі питання:  

■ Поняття інноваційної діяльності та інновації. Поняття 

інвестування інноваційної діяльності. Форми інвестування 

інноваційної діяльності: державне (комунальне) інвестування, 

комерційне інвестування, соціальне інвестування, іноземне 

інвестування, спільне інвестування. Види інноваційної діяльності. 

Нормативно - правові акти, то регулюють інноваційну діяльність. 

■ Поняття договору на створення і передачу науково-технічної 

продукції. Предмет договору на передачу науково-технічної 

продукції. 

 

Рекомендована література: [1; 2; 3; 7; 8; 9; 10; 26; 28; 6; 13; 15; 

18; 19; 21; 22] 

 

Практичне заняття 8 

ТЕМА 8. Особливості правового регулювання банківської 

діяльності. Страхування у сфері господарювання 
■ Поняття банківської діяльності. Банки: поняття, правове 

становище та види (державний, кооперативний). Банківські операції 

та їх види ( приймання вкладів (депозитів) від юридичних і 

фізичних осіб; відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і 

банків-кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих 

рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування 

коштів на них; розміщення залучених коштів від свого імені, на 

власних умовах та на власний ризик; операції з валютними 
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цінностями; емісія власних цінних паперів; організація купівлі та 

продажу цінних паперів за дорученням клієнтів; здійснення 

операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи 

андеррайтинг); надання гарантій і поручительств та інших 

зобов'язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у 

грошовій формі; придбання права вимоги на виконання зобов'язань 

у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, 

приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом 

платежів (факторинг); лізинг; послуги з відповідального зберігання 

та надання в оренду сейфів для зберігання цінностей та документів; 

випуск, купівля, продаж і обслуговування чеків, векселів та інших 

оборотних платіжних інструментів; випуск банківських платіжних 

карток і здійснення операцій з використанням цих карток; надання 

консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських 

операцій). 

 

Рекомендована література: [1; 2; 3; 12; 13; 18; 19; 21; 7; 8;  16; 

18; 22] 

 

Практичне заняття 9 

Продовження теми 8. Особливості правового регулювання 

банківської діяльності. Страхування у сфері господарювання 
■ Поняття та види кредиту. Критерії поділу кредитів на види (за 

строками користування; способом забезпечення; ступенем ризику; 

методами надання; строками погашення; іншими умовами надання, 

користування або погашення.) Поняття та форма кредитного 

договору. Істотні умови кредитного договору. 

■ Порядок відкриття рахунків у банках. Види рахунків (вкладний 

та поточний). Порядок та форми розрахунків в господарському 

обороті. 

■ Форми регулювання банківської діяльності: адміністративне 

регулювання (реєстрація банків і ліцензування їх діяльності; 

встановлення вимог та обмежень щодо діяльності банків: 

застосування санкцій адміністративного чи фінансового характеру; 

нагляд за діяльністю банків; надання рекомендацій щодо діяльності 

банків) та індикативне регулювання (встановлення обов'язкових 

економічних нормативів; визначення норм обов'язкових резервів 

для банків; встановлення норм відрахувань до резервів на покриття 
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ризиків від активних банківських операцій; визначення процентної 

політики; рефінансування банків: кореспондентських відносин; 

управління золотовалютними резервами, включаючи валютні 

інтервенції; операцій », цінними паперами на відкритому ринку: 

імпорту та експорту капіталу). 

■ Поняття страхової діяльності. Законодавство про страхову 

діяльність. Договір страхування: поняття, види та істотні умови. 

Правове становище учасників страхової діяльності. Державний 

нагляд за страховою діяльністю. 

 

Рекомендована література:  [1; 2; 3; 5; 14; 15; 16; 5; 6; 7; 18; 21; 

22] 

 

Практичне заняття 10 

ТЕМА 9. Особливості правового регулювання зовнішньо 

економічної діяльності. Правовий режим іноземних інвестицій 

■ Поняття зовнішньоекономічної діяльності. Принципи 

зовнішньоекономічної діяльності (принцип суверенітету народу 

України у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, принцип 

свободи зовнішньоекономічного підприємництва, принцип 

юридичної рівності і недискримінації, принцип верховенства 

закону, принцип захисту інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної 

діяльності, принцип еквівалентності обміну, неприпустимості 

демпінгу при ввезенні та вивезенні товарів). Законодавство про 

зовнішньоекономічну діяльність. 

■ Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності (фізичні особи - 

громадяни України, громадяни республік Союзу РСР, іноземні 

громадяни та особи без громадянства, які мають цивільну 

правоздатність і дієздатність згідно з законами України і постійно 

проживають на території України; юридичні особи, зареєстровані як 

такі в Україні і які мають постійне місцезнаходження на території 

України (підприємства, організації та об'єднання всіх видів, 

включаючи акціонерні та інші види господарських товариств, 

асоціації, спілки, концерни, консорціуми, торговельні доми, 

посередницькі та консультаційні фірми, кооперативи, кредитно-

фінансові установи, міжнародні об'єднання, організації та інші), в 

тому числі юридичні особи, майно та/або капітал яких є повністю у 

власності іноземних суб'єктів господарської діяльності; об'єднання 
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фізичних, юридичних, фізичних і юридичних осіб, які не є 

юридичними особами згідно з законами України, але які мають 

постійне місцезнаходження на території України і яким цивільно-

правовими законами України не заборонено здійснювати 

господарську діяльність; іноземних суб'єктів господарської 

діяльності, які не є юридичними особами згідно з законами України 

(філії, відділення тощо). але мають постійне місцезнаходження на 

території України; смільні підприємства за участю суб'єктів 

господарської діяльності України та іноземних суб'єктів 

господарської діяльності, зареєстровані як такі в Україні і які мають 

постійне місцезнаходження на території України; інші суб'єкти 

господарської діяльності, передбачені законами України). 

 

Рекомендована література: [1; 2; 3; 12; 13; 18; 19; 21; 7; 8;  16; 

18; 22] 

 

Практичне заняття 11 

Продовження теми 9. Особливості правового регулювання 

зовнішньо економічної діяльності. Правовий режим іноземних 

інвестицій 

■ Види зовнішньоекономічної діяльності (експорт та імпорт 

товарів, капіталів та робочої сили; надання суб'єктами 

зовнішньоекономічної діяльності України послуг іноземним 

суб'єктам господарської діяльності, наукова, науково-технічна, 

науково-виробнича, виробнича, навчальна та інша кооперація з 

іноземними суб'єктами господарської діяльності; навчання та 

підготовка спеціалістів на комерційній основі; міжнародні 

фінансові операції та операції з цінними паперами у випадках, 

передбачених законами України; кредитні та розрахункові операції 

між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними 

суб'єктами господарської діяльності тощо). 

■ Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

Ліцензування і квотування зовнішньоекономічних операцій. 

■ Принципи оподаткування при здійсненні зовнішньоекономічної 

діяльності (встановлення рівня оподаткування виходячи з 

необхідності досягнення та підтримання самоокупності суб'єктів 

зовнішньоекономічної діяльності та забезпечення бездефіцитності 

платіжного балансу України: гарантування стабільності видів і 
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розміру податків, встановлення податків і зборів (обов'язкових 

платежів), а також статусу іноземних валют на території України 

виключно законом; рівності суб'єктів зовнішньоекономічної 

діяльності при встановленні ставок податків; заохочення експорту 

продукції вітчизняного виробництва). 

■ Валютні рахунки суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності: 

суб'єкти, порядок відкриття. 

 

Рекомендована література:  [1; 2; 3; 12; 13; 18; 19; 21; 7; 8;  16; 

18; 22] 

 

Практичне заняття 12 

Продовження теми 9. Особливості правового регулювання 

зовнішньо економічної діяльності. Правовий режим іноземних 

інвестицій 

■ Поняття іноземних інвестицій. Форми іноземних інвестицій 

(участь у господарських організаціях, що створюються разом з 

вітчизняними юридичними особами чи громадянами, або 

придбання частки в діючих господарських організаціях; створення 

іноземних підприємств на території України, філій або інших 

структурних підрозділів іноземних юридичних осіб або придбання у 

власність діючих підприємств; придбання безпосередньо 

нерухомого або рухомого майна, що не заборонено законами 

України, або придбання акцій чи інших цінних паперів; придбання 

самостійно або за участі громадян чи вітчизняних юридичних осіб 

прав користування землею та використання природних ресурсів на 

території України; господарська діяльність на основі угод про 

розподіл продукції; придбання інших майнових прав; інші форми, 

не заборонені законом). Види іноземних інвестицій. 

■ Державна реєстрація іноземних інвестицій. 

■ Особливості правового регулювання іноземних інвестицій, що 

здійснюються за окремими договорами (контрактами): концесійні 

договори, договори (контракти) про інвестиційну діяльність. ' 

Гарантії та компенсації іноземним інвесторам. 

 

Рекомендована література: [1; 2; 3; 4;  14; 15; 16; 18; 19; 21; 3; 

7; 8; 18; 19;22] 
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Практичне заняття 13 

ТЕМА 10. Правовий режим спеціальних (вільних) 

економічних зон та спеціальний режим господарювання 

■ Поняття та види спеціальних (вільних ) економічних зон 

(зовнішньоторговельні зони, комплексні виробничі зони, науково-

технічні зони, туристично-рекреаційні зони, банківсько-страхові 

зони, зони прикордонної торгівлі; інтеграційні та анклавні; 

внутрішні та зовнішні.). 

■ Порядок створення спеціальної (вільної) економічної зони. 

Документи про створення спеціальної (вільної) економічної зони ( 

рішення органу місцевого самоврядування та місцевої державної 

адміністрації з клопотанням про створення спеціальної (вільної) 

економічної зони (у разі створення спеціальної (вільної) 

економічної зони за їх ініціативою) або письмову згоду відповідних 

органів місцевого самоврядування та місцевих державних 

адміністрацій, на території яких має бути розташована спеціальна 

(вільна) економічна зона (у разі створення спеціальної (вільної) 

економічної зони за ініціативою Президента України або Кабінету 

Міністрів України); проект положення про її статус та систему 

управління, офіційну назву спеціальної (вільної) економічної зони; 

точний опис кордонів спеціальної (вільної) економічної зони та 

карту її території; техніко-економічне обґрунтування доцільності 

створення і функціонування спеціальної (вільної) економічної зони: 

проект Закону про створення конкретної спеціальної (вільної) 

економічної зони). 

 

Рекомендована література: [1; 2; 3; 12; 13; 18; 19; 21; 7; 8;  16; 

18; 22] 

 

Практичне заняття 14 

Продовження теми 10. Правовий режим спеціальних (вільних) 

економічних зон та спеціальний режим господарювання 

■ Органи управління та державного регулювання діяльності 

спеціальної (вільної) економічної зони. Функції та повноваження  

органів місцевого самоврядування та місцевої державної 

адміністрації щодо управління спеціальними (вільними) 

економічними зонами. 

■ Інші види спеціальних режимів господарської діяльності: 
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виключна (морська) економічна зона України; здійснення 

господарської діяльності на державному кордоні України; 

здійснення господарської діяльності в санітарно-захисних та інших 

охоронних зонах, на територіях і об'єктах, що особливо 

охороняються; спеціальний режим господарювання в окремих 

галузях народного господарства; здійснення господарської 

діяльності на території пріоритетного розвитку; здійснення 

господарської діяльності в умовах надзвичайного стану, 

надзвичайної екологічної ситуації; здійснення господарської 

діяльності в умовах воєнного стану. 

 

Рекомендована література: [1; 2; 3; 12; 13; 18; 19; 21; 7; 8;  16; 

18; 22] 

 

Практичне заняття 15 

ТЕМА 11. Господарські зобов'язання 

■ Господарське зобов'язання: поняття та види (майново-

господарські зобов'язання та організаційно-господарські 

зобов'язання, соціально-комунальні зобов'язання суб'єктів 

господарювання, публічні зобов'язання), підстави виникнення 

господарських зобов'язань: безпосередньо із закону або іншого 

нормативно-правового акта, що регулює господарську діяльність; з 

акту управління господарською діяльністю: з господарського 

договору та інших угод, передбачених законом, а також з угод, не 

передбачених законом, але таких, які йому не суперечать; внаслідок 

заподіяння шкоди суб'єкту або суб'єктом господарювання, 

придбання або збереження майна суб'єктів або суб'єктом 

господарювання за рахунок іншої особи без достатніх на те підстав: 

у результаті створення об'єктів інтелектуальної власності та інших 

дій суб'єктів, а також внаслідок подій, з якими закон пов'язує 

настання правових наслідків у сфері господарювання. 

 

Рекомендована література:  [1; 2; 3; 12; 13; 18; 19; 21; 7; 8;  16; 

18; 22] 

 

Практичне заняття 16 

Продовження теми 11. Господарські зобов'язання 
■ Господарські договори: види, зміст, форма та порядок 
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укладення. Істотні умови господарського договору: предмет, ціна та 

строк дії договору. 

■ Особливості укладання попередніх договорів. Особливості 

укладання господарських договорів на основі вільного 

волевиявлення сторін, примірних і типових договорів. Особливості 

укладання господарських договорів за державним замовленням. 

Особливості укладання господарських договорів на біржах, 

ярмарках та публічних торгах. Укладання господарських договорів 

за рішенням суду. Укладання організаційно-господарських 

договорів. 

 

Рекомендована література: [1; 2; 3; 7; 8; 9; 10; 26; 28; 6; 13; 15; 

18; 19; 21; 22] 

 

Практичне заняття 17 

ТЕМА 12. Виконання господарських зобов'язань 

■ Загальні правила виконання господарських договорів. Передача 

(делегування) прав у господарських зобов'язаннях. Місце виконання 

господарського зобов'язання. Виконання грошових зобов'язань. 

Забезпечення виконання господарських зобов'язань. Банківська 

гарантія забезпечення виконання господарських зобов'язань. 

Загальногосподарські (публічні) гарантії виконання зобов'язань. 

■ Страхування підприємницьких ризиків, фінансових ризиків. 

Перестрахування. 

■ Загальні умови припинення господарських зобов'язань. 

Розірвання господарських зобов'язань або визнання недійсним 

господарських зобов'язань за рішенням суду. 

 

Рекомендована література: [1; 2; 3; 12; 13; 18; 19; 21; 7; 8;  16; 

18; 22] 

 

Практичне заняття 18 

ТЕМА 13. Відповідальність за правопорушення у сфері 

господарювання 

■ Поняття відповідальності і санкції в господарських 

правовідносинах. Види санкцій (відшкодування збитків; штрафні 

санкції; оперативно-господарські санкції, адміністративно-

господарські санкції) і відповідальності (часткова, солідарна, 
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регресна та субсидіарна; повна, обмежена та підвищена). Підстави 

відповідальності. Межі господарсько-правової відповідальності. 

Зменшення розміру та звільнення від відповідальності. 

■ Відповідальність суб'єктів господарювання за порушення 

антимонопольно-конкурентного законодавства. 

 

Рекомендована література: [1; 2; 3; 12; 13; 18; 19; 21; 7; 8;  16; 

18; 22] 

 

3. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 
Індивідуальне навчально-дослідне завдання передбачає пошук та 

опрацювання рекомендованої літератури та підготовку рефератів 

спрямованих на розвиток самостійності та ініціативності. 

Номер завдання визначається за порядковим номером списку в 

академічному журналі. 

 

Теми рефератів  

1. Поняття відповідальності і санкції в господарському праві. 

2. Види санкцій в господарському праві. 

3. Оперативно-господарські санкції 

4. Адміністративно-господарські санкції 

5. Межі господарсько-правової відповідальності. 

6. Господарські договори: види, зміст, форма та порядок 

укладення. 

7. Звільнення від відповідальності в господарському праві 

8. Розірвання господарських зобов'язань або визнання недійсним 

господарських зобов'язань за рішенням суду. 

9. Поняття господарсько-торговельної діяльності, її види 

10. Форми здійснення господарсько-торговельної діяльності 

11. Договори, що укладаються при господарсько-торговельній 

діяльності 

12. Поняття, види та юридичні ознаки біржі 

13. Види біржових угод. 

14. Правила біржової торгівлі. 

15. Договір контрактації сільськогосподарської продукції 

16. Агентська діяльність за законодавством України 

17. Договір перевезення 

18. Різновиди договору підряду 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

28

19. Поняття та види інноваційної діяльності та інновації. 

20. Поняття, форми інвестування інноваційної діяльності. 

21. Поняття та предмет договору на створення і передачу науково-

технічної 

продукції. 

22. Порядок інвестування інноваційної діяльності. 

23. Форми інвестування інноваційної діяльності. 

24. Договір, який укладається при здійсненні інноваційної 

діяльності 

25. Склад суб'єктів, що надають фінансові послуги. 

26. Порядок отримання ліцензії на здійснення банківської 

діяльності. 

27. Порядок припинення діяльності банків. 

28. Порядок здійснення страхової діяльності. 

29. Задоволення вимог кредиторів при банкрутстві страховика 

30. Принципи зовнішньоекономічної діяльності. 

 

4. Рекомендована література 
Базова 

1. Конституція України. – К., Юрінком Інтер, 1996. 

2. Господарський кодекс України вiд 16.01.2003 р. // Сторiнка 

"Законодавство України" сайту Верховної Ради. Поточна редакцiя. 

3. Цивільний кодекс України вiд 16.01.2003 р. – К.: Юрінком 

Інтер, 2003. 

4. Господарський процесуальний кодекс України 

5. Земельний кодекс України вiд 25.10.2001 р 

6. Закон України "Про міжнародні договори України" від 29.06.04 

р. 

7. Закон України "Про державне регулювання ринку цінних 

паперів в Україні" від 30.10.1996 р. 

8. Закон України "Про Національний банк України" від 

20.05.1999 р. 

9. Закон України "Про Національну депозитарну систему та 

особливості, електронного обігу в Україні" від 10.12.1997 р. 

10. Закон України "Про цінні папери і фондову біржу" від 

18.06.1991 р. 

11. Закон України "Про Антимонопольний комітет України" від 

26.11.1993 р. 
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12. Закон України "Про захист від недобросовісної конкуренції" 

від 7.06.1996 р. 

13. Закон України "Про захист економічної конкуренції" від 

11.01.2001 р. 

14. Закон України "Про приватизацію державного майна" від 

4.03.1992 р. 

15. Закон України "Про приватизацію невеликих державних 

підприємств (малу приватизацію)" від 6.03.1992 р. 

16. Закон України "Про передачу об'єктів права державної та 

комунальної власності" від 3.03.1998р. 

17. Закон України "Про закупівлю товарів, робіт та послуг за 

державні кошти" від 22.02.2000р. 

18. Закон України "Про концесії" від 16.07.1999 р. 

19. Закон України "Про оренду землі" від 6.10.1998 р. 

20. Закон України "Про поставки продукції для державних 

потреб" від 22.12.1995 р. 

21. Закон України "Про фінансовий лізинг" від 11.12.2003 р. 

22. Закон України "Про товарну біржу" від 10.12.1991 року 

23. Закон України "Про захист прав споживачів" від 12.05.1991 

24. Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 

16.04.1991 р. 

25. Закон України "Про інститути спільного інвестування (пайові 

та корпоративні Інвестиційні фонди)" від 15.03.2001 р. 

26. Закон України "Про споживчу кооперацію" від 10.04.1992 р. 

27. Закон України "Про боротьбу з корупцією" від 10.12.1995 

року 

28. Закон України "Про господарські товариства" від 19.09.1991 

р. 

29. 29.Закон України «Про відновлення платоспроможності 

боржника чи визнання його банкрутом» від 30.06.1999г 

 

2.  Допоміжна 

1. Акціонерне право: навч. посібник / за заг. ред. В.В. Луця, О.Д. 

Крупча-на. - К.: Ін Юре, 2004. - 256 с. 

2. Альошин О. Розгляд справ з корпоративних спорів / О. 

Альошин, Т. Слі-пачук // Правовий тиждень. - 2008. - 4 березня. 
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3. Беляневич О.А. Господарське договірне право України 

(теоретичні аспекти) / О.А. Беляневич. - К.: Юрінком Інтер, 2006. - 

592 с. 

4. Бойко М.Д. Правове регулювання підприємництва в Україні / 

М.Д. Бойко. - К.: Атіка, 2007. - 712 с. 

5. Буднік М.М. Фінансовий ринок: навч. посібник / М.М. Буднік, 

Л.С. Мар-тюшева, Н.В. Сабліна. - К.: Центр навчальної літератури, 

2009. - 334 с. 

6. Ващенко Ю.В. Банківське право / Ю.В. Ващенко. - К., 2006. - 

344 с. 

7. Вінник О.М. Господарське право: курс лекцій / О.М. Вінник. - 

К.: Атіка, 2004. - 624 с. 

8. Вінник О.М. Інвестиційне право: навч. посібник / О.М. 

Вінник. - К.: Юридична думка, 2005. - 568 с. 

9. Вінник О.М. Акціонерне право: навч. посібник / О.М. Вінник, 

В.С. Щербина; за ред. проф. В.С. Щербини. - К.: Атіка, 2000. - 544 

с. 

10. Господарське право: Навчальний посібник - Вінник О.М., 

Щербина В.С. - . К. : Конкорд.- 2009. - 362с. 

11. Господарське право України: навч. посібник / за ред. Н.О. 

Саніахмето-вої. - Х.: Одіссей, 2005.-608с. 

12. Дука А.П. Теорія та практика інвестиційної діяльності. 

Інвестування: навч. посібник / А.П. Дука. - Вид. 2-е. - К.: Каравела, 

2008. - 432 с. 

13. Завальна Ж.В. Валютне право України / Ж.В. Завальна, М.В. 

Старин-ський. - Суми: Університетська книга, 2005. - 304 с. 

14. Корпоративне управління: підручник / Т.Л. Мостенська, В.О. 

Новак, М.Г. Луцький, Ю.Г. Симоненко. - К.: Каравела, 2008. - 384 с. 

15. Кравчук В.М. Корпоративне право / В.М. Кравчук // Науково-

практичний коментар законодавства та судової практики. - К.: 

Істина, 2005. - 720 с. 

16. Кулаковська Л.П. Основи аудиту: навч. посібник / Л.П. 

Кулаковська. -К.: Каравела, 2008. - 312 с. 

17. Лютий І.О. Іпотека: сучасні концепції, тенденції та 

суперечності розвитку: монографія / І.О. Лютий, В.І. Савич, О.М. 

Калівошко. - К.: Центр навчальної літератури, 2009. - 548 с. 
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18. Науково-практичний коментар Господарського кодексу 

України / кол.авт.: Г.Л. Знаменський, В.В. Хахулін, В.С. Щербина 

та ін.; за заг. ред. В.К. Маму-това. - К.: Юрінком Інтер, 2004. - 688 с. 

19. Поєдинок В.В. Правове регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності: навч. посібник / В.В. Поєдинок. - К .: Юрінком Інтер, 

2006. - 288 с. 

20. Раровська В.В. Біржова діяльність: навч. посібник / В.В. 

Раровська, Л.А. Останкова, С.Е. Акопов. - К.: Центр навчальної 

літератури, 2009. - 144 с. 

21. Смолин Г.В. Господарське право України. Загальна частина – 

К. Норма. – 2008. – 417 с. 

22. Щербина В.С. Господарське право України. Підручник.- К: 

Юринком Інтер, 2012. – 538с. 

 

Інформаційні ресурси 

1. www.rada.gov.ua – Офіційний сайт Верховної Ради України. 

2. www.kmu.gov.ua – Офіційний сайт Кабінету Міністрів України.  

3. www.minjust.gov.ua – Офіційний сайт Міністерства юстиції 

України. 

4. www.nbuv.gov.ua – Національна бібліотека України імені 

В.І.Вернадського. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


