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КИЇВ – 2020 р. 



1. Опис навчальної дисципліни 

«Господарське законодавство» 
 

 

Галузь знань, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень 

 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський)  
Галузь знань  07 – «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 071 – «Облік і оподаткування» 

 

Характеристика навчальної дисципліни 
 

Вид  Нормативна  

Загальна кількість годин  120 

Кількість кредитів ECTS  4 

Кількість змістових модулів  3 

Курсовий проект (робота)  
(за наявності) 

- 
 

Форма контролю Екзамен 

 

Показники навчальної дисципліни для денної та заочної форм навчання 
 

 денна форма навчання  заочна форма навчання  

Рік підготовки 3  

Семестр 6  

Лекційні заняття 30      
Практичні, семінарські заняття  30  

Лабораторні заняття                       - - 

Самостійна робота  60        

Індивідуальні завдання     - - 

Кількість тижневих годин  
для денної форми навчання: 
аудиторних   

самостійної роботи студента − 

 
4 

 

 
 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Метою курсу є якісне оволодіння студентами знаннями про господарське 

законодавство, що регулює відносини, змістом яких є економічна діяльність (суспільне 
виробництво) та суспільне споживання економічних благ, на основі систематичного 
вивчення  господарського законодавства,  принципів, норм, категорій, закономірностей 
правового регулювання суспільних відносин у сфері господарювання.  

Завдання курсу є оперування знаннями, уміннями і поняттями в практичній діяльності 
для забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання.   

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
знати: 

- систему господарського законодавства; 

- основні категорії та поняття  господарського законодавства; 
- основні положення керівних постанов та роз’яснень вищих судових органів з питань 

застосування господарського законодавства; 
-  основні тенденції судової практики;  



вміти:  

- аргументувати  засвоєні  теоретичні  положення  дисципліни  з  використанням  
юридичних термінів, понять і категорій;  

- орієнтуватися в системі господарського законодавства; відшукати в ньому необхідні 
для конкретного випадку нормативно-правові акти та відповідні статті; 

- аналізувати тенденції юридичної практики;  
- складати основні види господарських договорів та інших господарсько-правових 

документів; 
- ілюструвати правові абстракції прикладами із практики господарського життя; 
- аналізувати норми, категорії та поняття господарського законодавства та виявляти 

їх специфіку та взаємозв’язки;  

-  оцінювати відповідність засобів господарського законодавства потребам правового 
регулювання економіки.  

 
Набуття компетентностей: 

Загальні компетентності(ЗК): здатність  до  абстрактного  мислення,  аналізу  та 
синтезу; знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності; 
навички  використання  інформаційних  і комунікаційних технологій; здатність  вчитися  і  
оволодівати  сучасними знаннями; здатність працювати в команді. 

Фахові (спеціальні) компетентності (ФК): застосовувати  знання  права  та  
податкового  законодавства  в  практичній  діяльності  суб’єктів господарювання; 
проводити  аналіз  господарської  діяльності підприємства  та  фінансовий  аналіз  з  метою  
прийняття управлінських рішень; ідентифікувати та оцінювати ризики  недосягнення  

управлінських  цілей  суб’єкта  господарювання, недотримання  ним  законодавства  та  
регулювання діяльності,  недостовірності  звітності,  збереження  й використання його 
ресурсів; здійснювати  зовнішній  та  внутрішній  контроль діяльності підприємства та  
дотримання ним законодавства  з бухгалтерського обліку і оподаткування. 

  

3. Програма та структура навчальної дисципліни  

 

Змістовний модуль 1. Основи господарського законодавства: загальні положення 

  Тема 1. Основи господарського законодавства. 
Поняття господарського законодавства України.  
Нормативно-правовий акт та нормативний договір у господарському законодавстві. 
Особливості господарського законодавства.  

Система господарського законодавства.  
Класифікація  господарських нормативно-правових актів.  

 

Тема 2. Поняття господарської діяльності, її види та правовий режим. Публічне 

управління господарською діяльністю. 
Істотні ознаки господарської діяльності.  
Види господарської діяльності.  
Свобода господарської діяльності.  

Обмеження господарської діяльності.  
Поняття публічного управління господарською діяльністю.  
Об’єктивні передумови державного управління господарською діяльністю.  
Державний господарський нагляд (контроль).  

Напрями економічної політики держави.  

Тема 3.  Правове становище суб’єктів господарювання 
Поняття суб’єкта господарювання.  
Види суб'єктів господарювання.  

Істотні правові ознаки суб’єктів господарювання.  



Утворення суб’єктів господарювання.   
Припинення суб’єктів господарювання.  
Ліквідація та реорганізація. Види реорганізації суб’єктів господарювання.   

Правове становище господарських організацій.  
 

Змістовий модуль 2. Правове регулювання суспільного виробництва та 

суспільного споживання 

Тема 4. Правове регулювання відносин власності та інших речових прав у сфері 
господарювання. 
Право власності Українського народу.  
Право державної власності.  

Право комунальної власності.  
Право приватної власності.  
Особливості правового регулювання відносин власності у сфері господарювання.  
Організаційно-установчі повноваження власника.   

Правові режими майна. 

 

Тема 5. Господарські зобов’язання та господарські договори . 
Поняття господарського зобов’язання.  

Види господарських зобов’язань.  
Підстави виникнення та припинення господарських зобов’язань.  
Виконання господарських зобов’язань.  
Поняття господарського договору. 

Класифікація господарських договорів.  
Процедура укладання, зміни або розірвання господарських договорів.  

  

  Тема 6. Правопорушення у сфері господарювання. Господарсько-правова  

відповідальність 
  Поняття  правопорушення у сфері господарювання.  
  Договірні та позадоговірні правопорушення у сфері господарювання.  

 Поняття господарсько-правової відповідальності.  

Функції господарсько-правової відповідальності.  
 Види господарсько-правової відповідальності. 

 

Тема 7. Захист прав та інтересів суб’єктів господарювання. 
Поняття захисту господарських прав та інтересів.  
Правова охорона господарських прав та законних інтересів.  
Шляхи (способи) захисту господарських прав та інтересів.  
Правові основи безпеки господарської діяльності.  

Юрисдикційна та неюрисдикційна форми захисту суб’єктивного господарського права 
та інтересу. 

 

Тема 8. Правові засади захисту економічної конкуренції, регулювання природних 

монополій та захисту від недобросовісної конкуренції 
Правові засади обмеження монополізму в економіці України.  
Поняття економічної конкуренції.  
Поняття монопольного становища на ринку.   

Контроль за концентрацією суб'єктів господарювання як засіб попередження 
монополізації ринку.  

Види порушень законодавства про захист економічної конкуренції.  
Зловживанням монопольним (домінуючим) становищем на ринку.  

Антиконкурентні узгоджені дії.  



 

Тема 9. Правове регулювання кількісних та якісних параметрів господарської 

діяльності. Захист прав споживачів. 

Правові основи забезпечення якості продукції.  
Поняття стандартизації та сертифікації.  
Нормативні документи з стандартизації.  
Державні (національні) стандарти.  

Міжнародні  стандарти та регіональні стандарти.  
Законодавство про захист прав споживачів.  
Значення інституту захисту прав споживачів.  
Права споживачів відповідно до законодавства України.  

Система органів з питань захисту прав споживачів.  

 

Змістовий модуль 3. Особливості правового регулювання окремих галузей та сфер 

господарської діяльності 

Тема 10. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності та валютних 

операцій. 
Поняття зовнішньоекономічної діяльності.  
Принципи ведення зовнішньоекономічної д іяльності.  

Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності.  
Види зовнішньоекономічної діяльності. 
Зовнішньоекономічний договір.  
Право, що застосовується при укладанні зовнішньоекономічних договорів (контрактів).  

 

Тема 11. Правове регулювання банків та банківської діяльності. 
Правові основи банківської діяльності та кредитно-розрахункових відносин.  
 Поняття банківської  операції та банківської діяльності.  

Банківська система України.  
Поняття банку.  
Організаційно-правові форми банків.  
 Класифікація банків.  

 

Тема 12. Правове регулювання інвестицій та інновацій. 
Поняття інвестиції та інвестиційної діяльності.  
Поняття інновацій та інноваційної діяльності.  

Правове становище інвестора.  
Види інвестування.   
Договірне оформлення інвестиційної та інноваційної діяльності.  

 

  Тема 13. Правове регулювання біржової діяльності. 
  Загальні положення про біржову діяльність в Україні.  
  Поняття професійної діяльності на ринку цінних паперів. 
   Види професійної діяльності на ринку цінних паперів.  

  Поняття державного регулювання ринку цінних паперів. 
  Ліцензування професійної діяльності на ринку цінних паперів.  

   

  Тема 14. Правове регулювання матеріального виробництва та транспорту 

  Поняття матеріального виробництва та промисловості.  
Особливості правового регулювання організації та здійснення господарської діяльності 
в галузях переробної промисловості.  
Правове регулювання господарської діяльності з переробки продовольчої сировини. 

Харчова промисловість. 



Поняття будівельної діяльності та її види.  
Поняття сільського господарства. Організаційні форми сільськогосподарських 
підприємств. 

Поняття транспортної діяльності. Види транспортної діяльності.  

   

  Тема 15. Правове регулювання банкрутства 
Правове регулювання банкрутства.  

Поняття неплатоспроможності та банкрутства.  
Сучасні тенденції розвитку законодавства про неспроможність в інших країнах.  
Підстави порушення справи про банкрутство.  
Вимоги до документів, що подаються до господарського суду для порушення 

провадження у справ про банкрутство.  
Основні етапи банкрутства.   
Особливості банкрутства окремих категорій суб’єктів підприємницької діяльності.  
 

 

Назви змістових 
модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма  Заочна форма  

усього  у тому числі усього  у тому числі 

Л п лаб інд  с.р. Л п лаб інд  с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1. Основи господарського законодавства: загальні положення 

Основи 
господарського 
законодавства 

8 2 2   4       

Поняття 
господарської 

діяльності, її види та 
правовий режим. 
Публічне управління 
господарською 

діяльністю 

8 2 2   4       

Правове становище 

суб’єктів 
господарювання  

8 2 2   4       

Змістовий модуль 2. Правове регулювання суспільного виробництва та суспільного 
споживання.  

Правове регулювання 
відносин власності та 
інших речових прав у 

сфері господарювання  

8 2 2   4       

Господарські 
зобов’язання та 
господарські договори 

8 2 2   4       

Правопорушення у 
сфері 
господарювання. 

Господарсько-правова  
відповідальність  

8 2 2   4       

Захист прав та 
інтересів суб’єктів 
господарювання  

8 2 2   4       



Правові засади 

захисту економічної 
конкуренції, 
регулювання 
природних монополій 

та захисту від 
недобросовісної 
конкуренції 

8 2 2   4       

Правове регулювання 
кількісних та якісних 

параметрів 
господарської 
діяльності. Захист 
прав споживачів.  

8 2 2   4       

Змістовий модуль 3. Особливості правового регулювання окремих галузей та сфер 
господарської діяльності 

Правове регулювання 

зовнішньоекономічної 
діяльності та 
валютних операцій 

8 2 2   4       

Правове регулювання 
банків та банківської 
діяльності 

8 2 2   4       

Правове регулювання 

інвестицій та 
інновацій 

8 2 2   4       

Правове регулювання 
біржової діяльності. 

8 2 2   4       

Правове регулювання 
матеріального 
виробництва та 

транспорту 

8 2 2   4       

Правове регулювання 

банкрутства 

8 2 2   4       

Усього годин 120 30 30 - - 60       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Теми семінарських занять 

  № 
з/п 

Назва теми Кількість 
Годин 

1 Основи господарського законодавства 2 

2 Поняття господарської діяльності, її види та правовий режим. 
Публічне управління господарською діяльністю 

2 

3 Правове становище суб’єктів господарювання  2 

4 Правове регулювання відносин власності та інших речових прав у 
сфері господарювання  

2 

5 Господарські зобов’язання та господарські договори 2 

6 Правопорушення у сфері господарювання. Господарсько-правова  
відповідальність  

2 

7 Захист прав та інтересів суб’єктів господарювання 2 

8 Правові засади захисту економічної конкуренції, регулювання 
природних монополій та захисту від недобросовісної конкуренції 

2 

9 Правове регулювання кількісних та якісних параметрів 

господарської діяльності. Захист прав споживачів.  

2 

10 Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності та 

валютних операцій 

2 

11 Правове регулювання банків та банківської діяльності 2 
12 Правове регулювання інвестицій та інновацій 2 

13 Правове регулювання біржової діяльності. 2 

14 Правове регулювання матеріального виробництва та транспорту  2 

15 Правове регулювання банкрутства 2 

                                                                                                            

5. Теми самостійних робіт під керівництвом НПП 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
Годин 

1 Основи господарського законодавства 4 

2 Поняття господарської діяльності, її види та правовий режим. 
Публічне управління господарською діяльністю 

4 

3 Правове становище суб’єктів господарювання  4 

4 Правове регулювання відносин власності та інших речових прав 
у сфері господарювання  

4 

5 Господарські зобов’язання та господарські договори 4 

6 Правопорушення у сфері господарювання. Господарсько-
правова  відповідальність  

4 

7 Захист прав та інтересів суб’єктів господарювання 4 

8 Правові засади захисту економічної конкуренції, регулювання 
природних монополій та захисту від недобросовісної 

конкуренції 

4 

9 Правове регулювання кількісних та якісних параметрів 

господарської діяльності. Захист прав споживачів.  

4 

10 Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності та 
валютних операцій 

4 

11 Правове регулювання банків та банківської діяльності 4 
12 Правове регулювання інвестицій та інновацій 4 

13 Правове регулювання біржової діяльності. 4 

14 Правове регулювання матеріального виробництва та транспорту  4 

15 Правове регулювання банкрутства 4 

 



6. Контрольні питання, комплекти тестів для визначення рівня засвоєння знань 

студентами.  

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ ТА 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 

ОС  - «Бакалавр» 
 

Спеціальність –  
071 «Облік і 
оподаткування» 

Кафедра 
Цивільного та 

господарського 
права 
2020 -2021 навч. рік 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ 
БІЛЕТ № 1 

з дисципліни 
Господарське 
законодавство 

Затверджую 
Завідувач кафедри 

______________ 
(підпис) 

 
01.02. 2020р.  

Тестові завдання різних типів 

(максимальна оцінка 10 балів за кожну відповідь)  

1. Загальна характеристика господарської діяльності в Україні 

2. Правовий статус суб’єктів господарювання 

3. Тести: (максимальна оцінка 1 бал за кожну відповідь) 

 

1. В якому законодавчому акті дається визначення поняття підприємництво? 

 1 В Цивільному кодексі України;  

2 В Господарському кодексі України;  
3 В Законі України «Про господарські товариства» 

4 В Законі України «Про підприємство» 

 
2.  Господарський кодекс України було прийнято Верховною Радою України: 

1 16 липня 2004 р.     
2  1 сiчня 2004 р.  

3  1 липня 2004 р.  

4  16 сiчня 2003 р.  
 

3. Поняття господарського зобов’язання регламентовано у : 
 1  у статті 3 Конституції України 

2  у статті 173 Господарського кодексу України  

3  у статті 509 Цивільного кодексу України 
4 у статті 1 Закону України « Про господарські зобов’язання»  

 

4. Що є специфічним засобом забезпечення виконання господарських зобов'язань? 

1  Притримання  

2  Завдаток 
3  Гарантія  

4  Порука  

 

5.  Яке слово пропущено у реченні? 

юридична особа, яка має виключне право на підставі ліцензії 
Національного банку України здійснювати у сукупності такі операції: 
залучення у вклади грошових коштів фізичних і юридичних осіб та  
розміщення зазначених коштів від свого імені, на власних умовах та на 

власний ризик, відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та 
юридичних осіб це -…….. 

(у бланку 
відповідей 
написати 
пропущене 

слово) 

 

6.  Командитне товариство: 
1 є представництвом  

2 є юридичною особою 



3 є філією 

4 не є юридичною особою 

 

7.   Засновницький договір є: 

1 Факторингом  
2 Акцептом 

3 Коносаментом 

4 установчим документом 
 

8. Закон України «Про  ліцензування видів господарської діяльності» було прийнято у: 
1 2010 р.  

2 2007 р.  

3 2003 р.  
4 2015 

. 

9.Повне товариство – це:  

1 Представництво 

2 статутне утворення  
3 засновницьке утворення  

 

10.Товариство з додатковою відповідальністю: 

1  відповідає  за  своїми  зобов'язаннями  всім  належним  їй  майном 
частково 

2 не відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним їй майном  

3 відповідає за своїми зобов'язаннями  лише нерухомим майном  
4 відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним їй майном  

 

7. Методи навчання                                                                                                
При підготовці студентів використовуються такі методи навчання: організації і 

здійснення навчально-пізнавальної діяльності; стимулювання і мотивації навчальної 
діяльності; контролю і самоконтролю за ефективністю   навчально-пізнавальною діяльністю.  

  

8. Форми контролю 
Поточний контроль, модульний контроль, семестровий контроль у формі: – екзамену. 

 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 
Оцінювання знань студента відбувається за 100-бальною шкалою і переводиться в 

національні оцінки згідно з табл.1 «Положення про екзамени та заліки у НУБіП України» 
(наказ про уведення в дію від 27.12.2019 р. №1371) 

 

Рейтинг студента, бали Оцінка національна за результати складання 

Екзамени Заліки 

90-100 Відмінно Зараховано 

74-89 Добре  

60-73 Задовільно 
0-59 Незадовільно Не зараховано 

 

Для вивчення рейтингу студента із засвоєння дисципліни Rдис (до 100 балів) 
одержаний рейтинг з атестації (до 30 балів) додається до рейтингу студента з навчальної 
роботи Rнр (до 70 балів): Rдис=Rнр+Rат. 

 



10. Методичне забезпечення 
Конспект лекцій з дисципліни «Господарське законодавство» та презентації.  
 

11. Рекомендована література 

Основна 
1. Конституція України,прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року: 

Київ. - «Преса України»,С.23.  

2. Господарський  кодекс  України:  Закон  України  від  16 січня 2003 р. // Офіційний вісник 
України. – 2003. – № 11 (28.03.2003). – Ст. 462. 

3. Про  акціонерні  товариства :  Закон  України  від  19 вересня 2008 р. //  Відомості  Верховної  
Ради  України.  –  2008. – 19 грудня. – № 50–51. – Ст. 384. 

4. Про  банки  і  банківську  діяльність :  Закон  України  від  7  грудня 2000 р. // Відомості 
Верховної Ради України. –  2001. –  9 лютого. – № 5–6. – Ст. 30. 

5. Про  державну  реєстрацію  юридичних  осіб,  фізичних  осіб – підприємців  та  громадських  
формувань:  Закон  України  від 15 травня 2003 р. в редакції від 26 листопада 2015 р. // 

Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 31-32. – Ст. 263. 
6. Про  депозитарну  систему  України:  Закон  України  від  6  липня 2012 р. // Відомості 

Верховної Ради  України. –  2013.–  № 39.–  Ст. 517.  
7. Про ліцензування видів господарської діяльності : Закон України від  2  лютого  2015  р. //  

Відомості  Верховної  Ради  України. – 2015. – № 23. – Ст. 158.  
8. .Про  основні  засади  державного  нагляду  (контролю)  у  сфері господарської  діяльності:  

Закон  України  від  5  квітня  2007 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2007. – № 29. – 
Ст. 389. 

9. Про  Перелік  документів  дозвільного  характеру  у  сфері  гос-подарської  діяльності :  
Закон  України  від  19  травня  2011 р.  // Урядовий кур’єр. – 2011. – 26 липня. – № 134.  

10.  Про  фермерське  господарство :  Закон  України  від  19 червня 2003 р. //  Відомості  
Верховної  Ради  України. –  2003. – 7 листопада. – № 45. – Ст. 363. 

11.  Про  Фонд  державного  майна  України :  Закон  України  від  9 грудня 2011 р. // Урядовий 
кур’єр. – 2012. – 19 січня. – № 10. 

12.  Про холдингові компанії в Україні: Закон України від 15 березня 2003  р. //  Відомості  
Верховної  Ради.  України. –  2006.  –    № 34.  –Ст. 291.  

13.  .Про ціни і ціноутворення : Закон України від 21  червня 2012 р. // Голос України. – 2012. – 2 
серпня. – № 140. – Ст. 52. 

14.  Про  цінні  папери  та  фондовий  ринок :  Закон  України  від 23 лютого 2006 р. // Відомості 
Верховної Ради України. – 2006. – 4 серпня. – № 31. – Ст. 268. 

15.  Про  деякі  питання  управління  корпоративними  правами держави:Постанова  Кабінету  
Міністрів  України  від  30  жовтня2014  р.  №  678 //  [Електронний  ресурс]. –  Режим  
доступу  : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/678-2014-%D0%BF 

16.  Про  затвердження  модельного  статуту  товариства  з  обмеженою відповідальністю:  

Постанова  Кабінету  Міністрів  України  від  16 листопада  2011  р.  №  1182  //  
[Електронний  ресурс]. –  Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1182-2011-
%D0%BF 

17.  Про  затвердження  Основних  концептуальних       підходів  до підвищення  ефективності  

управління  корпоративними  правами держави  :  Постанова  Кабінету  Міністрів  України  
від  11  лютого 2004  р.  №  155 //  [Електронний  ресурс]. –  Режим  доступу  : 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/155-2004-%D0%BF 

18.  .Про  затвердження  Положення  про  порядок  корпоратизації підприємств:  Постанова  

Кабінету  Міністрів  України  від  5  липня 1993  р.  №  508  //  [Електронний  ресурс]. –  
Режим  доступу  : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/508-93-%D0%BF 

19.  Про  затвердження  Положення  про  спостережну  раду:  : Постанова Кабінету Міністрів 
України від 19 липня 1993 р. № 556 //  [Електронний  ресурс]. –  Режим  доступу  :  

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/556-93-%D0%BF 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/678-2014-%D0%BF
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1182-2011-%D0%BF
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1182-2011-%D0%BF
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/155-2004-%D0%BF
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/508-93-%D0%BF
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/556-93-%D0%BF


20.  Про затвердження Порядку здійснення контролю за виконанням функцій з  
управління об'єктами державної власності та критеріїв визначення  ефективності  управління  
об'єктами  державної власності:  Постанова  Кабінету  Міністрів  України  від  19  червня 

2007  р.  №  832  //  [Електронний  ресурс]. –  Режим  доступу  : 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/832-2007-%D0%BF 

21.  Про  затвердження  Порядку  утворення  державної  холдингової компанії: Постанова  
Кабінету  Міністрів  України  від  22  серпня2012  р.  №  773   //  [Електронний  ресурс]. –  

Режим  доступу  : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/773-2012-%D0%BF 
22.  Про  управління  корпоративними  правами  держави:  Постанова Кабінету  Міністрів  

України  від  15  травня  2000 р.  № 791 // [Електронний  ресурс]. –  Режим  доступу  : 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/791-2000-%D0%BF 

23.  Про формування і ведення Реєстру корпоративних прав держави: Постанова  
Кабінету Міністрів  України  від  29 жовтня  2003 р.    № 1679 //  [Електронний  ресурс]. –  
Режим  доступу  : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1679-2003-%D0%BF 

24.  Про практику розгляду судами корпоративних спорів: Постанова Пленум  

Верховного Суду України від   24 жовтня 2008 р. № 13 // [Електронний  ресурс]. –  Режим  
доступу  : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0013700-08 

25.  Про деякі питання практики вирішення спорів, що виникають з корпоративних 
правовідносин:  Постанова  Пленуму  Вищого господарського  суду  України  від    25  

лютого  2016   р.  №  4  // [Електронний  ресурс]. –  Режим  доступу  : 
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0004600-16 
26.  Вінник О.М. Інвестиційне право: Навчальний посібник/ О. М. Вінник. - К.: Юридична 

думка, 2005. - 568 с. 

27.  Вінник О.М. Науково-практичний коментар закону України «Про акціонерні 
товариства»/ О. М. Вінник. - К.: Юрінком Інтер, 2010. - 312 с. - (Законодавство). 

28.  Господарський кодекс України. Науково-практичний коментар./ За ред. Коссака В.М. – 
К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2010. – 672 с. 

29.  Джуринський В.О. Правове становище господарських об’єднань в Україні: Монографія/ 
В. О. Джуринський; НДІ приватного права і підприємництва. - К.: Юрінком Інтер, 2010. - 
224 с. 

30.  Щербина В.С. Суб'єкти господарського права: Монографія/ В. С. Щербина. - К.: Юрінком 

Інтер, 2008. - 264 с. 
 
 

Додаткова: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/832-2007-%D0%BF
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/773-2012-%D0%BF
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/791-2000-%D0%BF
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1679-2003-%D0%BF
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0013700-08
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0004600-16


1. Балаклицький І.І. Судова практика у справах господарського судочинства. Справи про 
банкрутство. Справи пов’язані із захистом права інтелектуальної власності (2004-2006 рр.) 
/За заг. ред. І.І. Балаклицького, - К.: Юрисконсульт, - КНТ. – 2007. – 524 с. 

2. Беляневич О.А. Господарський договір та способи його укладання /навч. пос. – К.: 
Наукова думка. – 2002. – 279 с. 
3. Винокурова Л.Ф. Практика разрешения споров //Международный коммерческий 
арбитраж в Украине: законодательство и практика / Под общ. ред. И.Г. Побирченко; Науч. -
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12. Інтернет ресурси 
1. www.kmu.gov.ua – Офіційний сайт Кабінету Міністрів України.  

2. www.rada.gov.ua – Офіційний сайт Верховної Ради України. http://www.mfu.gov.ua/  
3. www.minjust.gov.ua – Офіційний сайт Міністерства юстиції України.  
4. www.kmu.gov.ua – Офіційний урядовий портал органів виконавчої влади України 
5. www.lawyersunion.org.ua (сайт Спілки юристів України)  

6. www.nbuv.gov.ua/ – Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського.  
7. http://catalogue.nplu.org/ – Національна парламентська бібліотека України, каталог 

книжкових та спеціальних видань (з 1995 року)  
8. www.pravoznavec.com.ua – Електронна бібліотека юридичної літератури "Правознавець".  

9. www.gurt.org.ua (сайт Ресурсного центру розвитку громадських організацій "Гурт").  
10.  www.internetrights.org.ua (портал правозахисних організацій, які діють в Інтернет).  
11.  www.ngo.org.ua (віртуальний ресурсний центр організацій громадського сектора). 
12.  www.upp.org.ua (український правозахисний портал). 
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