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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування показників  
Галузь знань, освітній 

рівень 

Характеристика  

навчальної дисципліни 

 

денна форма 

здобуття 

освіти 

заочна форма здобуття 

освіти 

Кількість кредитів – 5 

Галузь знань: 

07 «Управління та 

адміністрування» 

Нормативна 

 

Модулів – 2 

Освітній рівень: 

 

«бакалавр» 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 2 1-й 1-й 

Індивідуальне навчально-

дослідне завдання – 

розробка пакету 

документів щодо початку 

діяльності суб’єкта 

господарювання 

Семестр 

1-й 1-й 2-й 

Загальна кількість годин – 

150/150 

Спеціальність: 

 

073 «Менеджмент» 

Лекції 

Тижневих годин для ДФН: 

аудиторних – 5 

самостійної роботи – 4,4 

48 год. 12 год. -  

Семінарські 

32 год. 8 год. - 

Лабораторні 

   

Самостійна робота 

70 год. 40 год. 90 год. 

Індивідуальні завдання: 
Розробити 

пакет 

документів 
- 

Розробити 

пакет 

документів 

Вид контролю: 

іспит  - іспит  

 

Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 14,3; 

для заочної форми навчання – 15,4. 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
Головною метою дисципліни є формування у студентів системи правових знань, невід’ємно 

пов’язаних з управлінською діяльністю; засвоєння теоретичних знань та практичних навичок, 

пов’язаних з адмініструванням господарської діяльності різних суб’єктів на засадах господарського 

права. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є: 

- дослідження норм господарського права; 

- вироблення у студентів наукового підходу до оцінки чинного господарського законодавства, 

необхідності вдосконалення правового регулювання господарської діяльності; 

- набуття навичок роботи з нормативними документами в сфері адміністрування; 

- вміння розв’язувати конкретні господарські ситуації на базі національного та міжнародного 
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законодавства; розвитку правового мислення щодо реалізації господарського права в обраній сфері 

діяльності; 

- усвідомлення відповідальності при здійсненні юридично значимих дій. 

Загальні компетентності, що набуваються у процесі вивчення цієї дисципліни (ЗК): 

ЗК 1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського (демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

ЗК 5. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності  

Спеціальні компетентності, що набуваються у процесі вивчення цієї дисципліни 

(СК):  

СК 13. Розуміти принципи і норми права та використовувати їх у професійній 

діяльності. 

СК 16. Здатність організовувати та проводити ділові зустрічі і бізнес-переговори, 

укладати господарські договори, підтримувати ділові контакти в рамках діяльності організації. 

СК 18. Розуміти організацію та принципи адміністрування в державних, муніципальних 

органах та в діяльності інших суб’єктів господарювання. 

СК 19. Здатність застосовувати інструментарій інноваційного, маркетингового, 

логістичного, екологічного, цифрового та ризик-менеджменту в діяльності організацій в умовах 

динамічного середовища. 

СК 20. Здатність управляти зовнішньоекономічною діяльністю організації, її 

підрозділами, планувати та організовувати діяльність у міжнародному бізнес-середовищі 

відповідно до європейських та світових стандартів. 

Програмні результати навчання (ПРН): 

ПРН 1. Знати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності 

громадянського суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

ПРН 9. Демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної роботи. 

ПРН 12. Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки функціонування 

організації. 

ПРН 18. Планувати, аналізувати і контролювати основні результати діяльності 

організацій за сучасними методиками з використанням новітніх управлінських та 

інформаційних технологій. 

ПРН 19. Демонструвати навички ділової організації та адміністрування в діяльності 

державних, муніципальних органів, господарських та підприємницьких структур. 

ПРН 20. Розуміти динаміку та логіку світових економічних процесів, застосовувати 

знання й уміння управління бізнес-процесами у контексті конкурентоспроможності на 

глобальних міжнародних ринках. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 
Змістовий модуль 1. ПРАВОВІ ОСНОВИ АДМІНІСТРУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 

Тема 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВА БАЗА ЗДІЙСНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

1.1. Господарське право як галузь правового забезпечення здійснення господарської 

діяльності. 

1.2. Господарська діяльність, її ознаки та види. 

1.3. Господарські відносини, їхні ознаки та види. 

1.4. Право власності в господарській діяльності. 

1.5. Державне регулювання господарської діяльності. 
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Тема 2. БАЗОВІ ЗАСАДИ ПРАВОВОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ  
.1. Поняття господарсько-правового адміністрування. Дореєстраційний етап створення суб’єктів 

господарювання. 

2.2. Реєстраційний етап створення суб’єктів господарювання.  

2.3. Постреєстраційний етап створення суб’єктів господарювання. 

2.4. Припинення діяльності суб’єктів господарювання.  

 

Тема 3. ПРАВОВИЙ СТАТУС СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ РІЗНИХ 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ФОРМ ТА ФОРМ ВЛАСНОСТІ 

3.1. Правовий статус фізичних осіб – підприємців. 

3.2. Правовий статус підприємств державної форми власності. 

3.3. Правовий статус підприємств комунальної форми власності. 

3.4. Правовий статус підприємств приватної форми власності. 

3.5. Правовий статус господарських товариств. 

3.6. Правовий статус кооперативів. 

3.7. Правовий статус господарських об’єднань. 

3.8. Правовий статус негосподарських організацій. 

 

Тема 4. ГОСПОДАРСЬКО-ДОГОВІРНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ. ГОСПОДАРСЬКО-

ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

4.1. Поняття, види та функції господарського договору. 

4.2. Форми, зміст, способи та порядок укладання господарських договорів. 

4.3. Правове регулювання окремих видів договірних відносин. 

 

Тема 5. ГОСПОДАРСЬКІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ТА ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВА 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

5.1. Поняття та види господарських зобов’язань. 

5.2. Принципи та правове забезпечення виконання господарських зобов’язань. 

5.3. Поняття, принципи, функції та види господарсько-правової відповідальності. 

 

Змістовий модуль 2. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ 

ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ГОСПОДАРСЬКИХ ВІДНОСИН 

 

Тема 6. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ У 

ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

6.1. Поняття та основні ознаки економічної конкуренції. 

6.2. Державне регулювання здійснення економічної конкуренції. 

6.3. Поняття та форми прояву недобросовісної конкуренції у господарській діяльності. 

Правова відповідальність за її здійснення. 

6.4. Монопольне становище на ринку. Відповідальність за порушення антимонопольного 

та конкурентного законодавства. 

 

Тема 7. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

7.1. Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності.  

7.2. Правовий режим здійснення іноземного інвестування. 

7.3. Державне регулювання та державна підтримка інвестиційної діяльності. 

 

Тема 8. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ВІДНОСИН У СФЕРІ 

НАУКОВОЇ, НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

8.1. Поняття відносин у сфері наукової та науково-технічної діяльності: правовий аспект. 

8.2. Поняття інновацій, інноваційної діяльності та інноваційних правовідносин. 
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8.3. Заходи державної підтримки інноваційної діяльності та трансферу технологій. 

 

Тема 9. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

9.1. Зовнішньоекономічна діяльність суб’єктів господарювання, її характеристика. 

9.2. Зовнішньоекономічний договір, його характеристика. 

9.3. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

 

Тема 10. ЗАХИСТ ПРАВ І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ СУБ’ЄКТІВ 

ГОСПОДАРЮВАННЯ 

10.1. Форми та способи захисту прав суб’єктів господарювання. 

10.2. Розгляд господарських спорів господарськими судами.  

10.3. Розгляд господарських спорів третейськими судами. 

10.4. Медіація як альтернативний спосіб вирішення господарського спору. 

10.5. Захист прав суб’єктів господарювання у Міжнародному комерційному 

арбітражному суді. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 
 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин  

Усьо-

го 

ДФН 

у тому числі Усьо-

го 

ЗФН 

у тому числі 

л с ср л с ср 

Змістовий модуль 1. Правові основи адміністрування діяльності суб’єктів господарювання 

Тема 1. Теоретико-правова база здійснення 

господарської діяльності 

14 4 2 8 16 

 

1 

 

1 

 

14 

 

Тема 2. Базові засади правового адміністрування 

господарської діяльності 

16 4 4 8 16 

 

1 

 

1 

 

14 

 

Тема 3. Правовий статус суб’єктів господарювання 

різних організаційно-правових форм та форм 

власності 

22 8 6 8 17 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

14 

 

 

Тема 4. Правове регулювання договірних 

відносин у господарській діяльності 

20 8 4 8 17 

 

2 

 

1 

 

14 

 

Тема 5. Господарські зобов’язання та 

господарсько-правова відповідальність 

12 2 2 8 14 

 

- 

 

- 

 

14 

 

Всього за змістовим модулем 1 84 26 18 40 80 6 4 70 

Змістовий модуль 2. Особливості правового регулювання окремих видів господарської 

діяльності та господарських відносин 

Тема 6. Правове регулювання економічної 

конкуренції у господарській діяльності 

14 4 4 6 14 

 

2 

 

- 

 

12 

 

Тема 7. Правове регулювання інвестиційної 

діяльності 

12 4 2 6 14 

 

2 

 

- 

 

12 

 

Тема 8. Правове регулювання господарських 

відносин у сфері науково-технічної та інноваційної 

діяльності 

12 4 2 6 14 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

12 

 

 

Тема 9. Правове регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності 

12 4 2 6 14 

 

2 

 

- 

 

12 

 

Тема 10. Захист прав і законних інтересів суб’єктів 

господарювання 

16 6 4 6 14 

 

2 

 

- 

 

12 

 

Всього за змістовим модулем 2 66 22 14 30 70 10 - 60 

Всього, год. 150 48 32 70 150 16 4 130 
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5. Теми семінарських занять 
 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

ДФН ЗФН 

1 Теоретико-правова база здійснення господарської діяльності  2 1 

2 Базові засади правового адміністрування господарської діяльності  4 1 

3 Правовий статус суб’єктів господарювання різних організаційно-

правових форм та форм власності  

6 1 

4 Правове регулювання договірних відносин у господарській 

діяльності 

4 1 

5 Господарські зобов’язання та господарсько-правова відповідальність 2 1 

6 Правове регулювання економічної конкуренції у господарській 

діяльності 

4 1 

7 Правове регулювання інвестиційної діяльності 2 - 

8 Правове регулювання господарських відносин у сфері науково-

технічної та інноваційної діяльності  

2 - 

 

9 Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності  2 1 

10 Захист прав і законних інтересів суб’єктів господарювання 4 1 

 Всього 32 8 

 

6. Теми практичних занять* 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1   

2   

...   

* Навчальним планом не передбачено 
 

7. Теми лабораторних занять* 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1   

2   

...   

* Навчальним планом не передбачено 
 

8. Самостійна робота 
№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

ДФН ЗФН 

1 Теоретико-правова база здійснення господарської діяльності  8 14 

2 Базові засади правового адміністрування господарської діяльності  8 14 

3 Правовий статус суб’єктів господарювання різних організаційно-

правових форм та форм власності  

8 14 

 

4 Правове регулювання договірних відносин у господарській 

діяльності 

8 14 

 

5 Господарські зобов’язання та господарсько-правова відповідальність 8 14 

6 Правове регулювання економічної конкуренції у господарській 

діяльності 

6 

12 

7 Правове регулювання інвестиційної діяльності 6 12 

8 Правове регулювання господарських відносин у сфері науково-

технічної та інноваційної діяльності  

6 12 

9 Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності  6 12 

10 Захист прав і законних інтересів суб’єктів господарювання 6 12 

 Всього 70 130 
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9. Індивідуальні завдання 
 

У рамках програми дисципліни «Господарсько-правове адміністрування» студентами 

викладача виконується такий вид індивідуального навчально-дослідного завдання (ІНДЗ) як 

сформувати пакет документів для започаткування діяльності. 

Відповідно до варіанту (обирається за останньою цифрою номера залікової книжки 

студента, або за порядком у журнальному списку) необхідно виконати наступні завдання: 

1. Опрацювати нормативно-правову базу. 

2. Сформувати пакет документів для реєстрації у державного реєстратора. 

3. Вказати подальший алгоритм дій щодо заснування підприємства та перелік 

документів, що необхідні на кожному з етапів. 

4. Сформувати перелік документів для отримання ліцензії на провадження основного 

виду діяльності. 

5. Розробити проект господарського договору. 

Для студентів заочної форми навчання необхідно виконати 1, 4 та 5 завдання. 
 

№ 

вар. 

ОПФ (організаційно-

правова форма) 

Основний вид діяльності Вид господарського договору 

1.  ПАТ (публічне 

акціонерне товариство) 

Банківська діяльність 

 

Депозитний договір 

2.  ПрАТ (приватне 

акціонерне товариство) 

Оптова торгівля лікарськими 

засобами 

Оренда приміщення 

3.  Повне товариство Ломбардна діяльність Договір застави 

4.  ТзОВ Охоронна діяльність Договір надання послуг охорони 

виробничого об’єкту (підприємства) 

5.  ТзДВ Медична практика 

 

Договір надання послуг медичного 

обслуговування 

6.  Фермерське 

господарство 

Ветеринарна практика Договір надання ветеринарних 

послуг 

7.  Казенне підприємство Виробництво холодної зброї Договір купівлі-продажу 

8.  Приватне підприємство Туроператорська діяльність Договір надання туристичних 

послуг 

9.  Державне комерційне 

підприємство 

Будівництво об’єктів з 

середніми та значними 

наслідками 

Договір генпідряду на капітальне 

будівництво 

10.  Командитне товариство Страхова діяльність Договір страхування 

 

 

10. Методи навчання 

 
Під час вивчення студентами навчальної дисципліни «Господарсько-правове 

адміністрування» застосовуються такі методи навчання:  

- залежно від джерела знань: словесні (пояснення, бесіда, дискусія, діалог); наочні 

(демонстрація, ілюстрація); практичні (рішення задач, ділові ігри); 

- за характером пізнавальної діяльності: пояснювально-наочний проблемний виклад; 

частково-пошуковий та дослідницький методи; 

- за місцем в навчальній діяльності: методи організації й здійснення навчальної діяльності, 

що поєднують словесні, наочні і практичні методи; репродуктивні й проблемно-пошукові; 

методи навчальної роботи під керівництвом викладача й методи самостійної роботи здобувачів 

вищої освіти; методи контролю й самоконтролю за навчальною діяльністю: методи усного, 

письмового контролю; індивідуального й фронтального, тематичного і систематичного 

контролю.  

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/256-2016-%D0%BF/paran10#n10
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/256-2016-%D0%BF/paran10#n10
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/256-2016-%D0%BF/paran10#n10
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У процесі викладання навчальної дисципліни для активізації навчально-пізнавальної 

діяльності здобувачів вищої освіти передбачено застосування таких навчальних технологій:  

- робота в малих групах дає змогу структурувати практично-семінарські заняття за 

формою і змістом, створює можливості для участі кожного здобувача вищої освіти в роботі за 

темою заняття, забезпечує формування особистісних якостей та досвіду соціального 

спілкування;  

- семінари-дискусії передбачають обмін думками і поглядами учасників з приводу даної 

теми, а також розвивають мислення, допомагають формувати погляди і переконання, вміння 

формулювати думки й висловлювати їх, вчать оцінювати пропозиції інших людей, критично 

підходити до власних поглядів;  

- мозкові атаки – метод розв’язання невідкладних завдань, сутність якого полягає в тому, 

щоб висловити як найбільшу кількість ідей за обмежений проміжок часу, обговорити і 

здійснити їх селекцію;  

- кейс-метод – метод аналізу конкретних ситуацій, який дає змогу наблизити процес 

навчання до реальної практичної діяльності фахівців і передбачає розгляд виробничих, 

управлінських та інших ситуацій, складних конфліктних випадків, проблемних ситуацій, 

інцидентів у процесі вивчення навчального матеріалу;  

- презентації – виступи перед аудиторією, що використовуються для подання певних 

досягнень, результатів роботи групи, звіту про виконання індивідуальних завдань, інструктажу, 

демонстрації. 

 

11. Методи контролю 
 

У процесі вивчення дисципліни «Господарсько-правове адміністрування» 

використовуються методи поточного, проміжного та підсумкового контролю. 

Поточний контроль рівня знань студентів передбачає перевірку рівня підготовленості 

студента до виконання конкретної роботи. Поточний контроль здійснюється за напрямами: 

  контроль за систематичністю й активністю роботи на семінарських заняттях; 

  контроль за виконанням завдань для самостійного опрацювання поза межами 

аудиторних занять; 

  контроль за рівнем засвоєння та творчого опрацювання у вигляді індивідуальних 

завдань. 

Модульний контроль рівня знань студентів здійснюється за результатами двох 

підсумкових контрольних робіт зі змістових модулів протягом семестру.  

Підсумковий контроль знань студентів здійснюється в кінці відповідного семестру у 

формі письмового іспиту.  

При виведенні загальної оцінки студента береться до уваги результати поточного, 

проміжного та підсумкового контролю. 

 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 

 
Максимальна кількість балів при оцінюванні знань за поточну успішність становить 50 

балів, на екзамені – 50 балів: 

Модуль 1 Модуль 2 
ІНДЗ Іспит Всього Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 

15 20  

15 

 

50 

 

100 Разом за семестр: 35 

 

Протягом семестру оцінювання знань студентів проводиться за двома змістовими 

модулями, розподіл балів за якими наведено в таблиці: 
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Види завдань, виконуваних студентами Максимальна 

кількість балів 

Змістовий модуль 1 

1. Поточне опитування (усне опитування, розв’язування ситуацій, 

доповнення до виступу, участь у дискусіях ін.) 

5 

2. Контрольне тестування по модулю 1 (10 тестових питань по 1 

балу за кожне) 

10 

Разом 15 

Змістовий модуль 2 

1. Поточне опитування (усне опитування, розв’язування ситуацій, 

доповнення до виступу, участь у дискусіях ін.) 

10 

2. Контрольне тестування по модулю 2 (10 тестових питань по 1 

балу за кожне) 

10 

Разом 20 

Разом за семестр 35 

 

50 балів на іспиті набираються так (у білеті 2 теоретичних питання, тест на 20 питань): 

30 бали – за 2 теоретичні питання (по 15 балів за кожне); 

20 балів – за тест. 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

 
 

Оцінка 

ЄКТС 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 

для заліку 

А 90 – 100 відмінно    

 

зараховано 
В 81-89 

добре  
С 71-80 

D 61-70 
задовільно  

E 51-60 

FX 
21-50 

незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

F 

0-20 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

13. Методичне забезпечення 

 
До системи методичного забезпечення дисципліни належить силабус дисципліни, 

програма курсу, робоча навчальна програма, тестові завдання, а також Навчально-методичні 

поради з вивчення дисциплін «Господарсько-правове адміністрування» для студентів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» 

спеціальності 073 «Менеджмент» / автор-укладач А.М. Грищук. Львів: Малий видавничий 

центр економічного факультету ЛНУ імені Івана Франка. 2022. 28 с. 

 

14. Рекомендована література 
 

Базова 

Конституція, кодекси: 

1. Конституція України. Прийнята 28.06.1996 р. 

2. Кодекс законів про працю України. Прийнятий 10.12.1971 р. 
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3. Кодекс України про адміністративні правопорушення. Прийнятий 07.12.1984р. 

4. Господарський процесуальний кодекс України. Прийнятий 06.11.1991 р. 

5. Лісовий кодекс України. Прийнятий 21.01.1994 р. 

6. Кодекс торговельного мореплавства України. Прийнятий 23.05.1995 р. 

7. Водний кодекс України. Прийнятий 06.06.1995 р. 

8. Кримінальний кодекс України. Прийнятий 05.04.2001 р. 

9. Земельний кодекс України. Прийнятий 25.10.2001 р. 

10. Господарський кодекс України. Прийнятий 16.01.2003 р. 

11. Цивільний кодекс України. Прийнятий 16.01.2003 р. 

12. Кодекс адміністративного судочинства України. Прийнятий 06.07.2005 р. 

13. Податковий кодекс України. Прийнятий 02.12.2010 р. 

14. Повітряний кодекс України. Прийнятий 19.05.2011 р. 

15. Митний кодекс України. Прийнятий 13.03.2012 р. 

Закони України: 

16. Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18.01.1991 р. 

17. Про підприємництво: Закон України від 07.02.1991 р. 

18. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.1991 р. 

19. Про свободу совісті і релігійні організації: Закон України від 23.04.1991р. 

20. Про захист прав споживачів: Закон України від 12.05.1991 р. 

21. Про господарські товариства: Закон України від 19.09.1991 р. 

22. Про товарну біржу: Закон України від 10.12.1991 р. 

23. Про колективне сільськогосподарське підприємство: Закон України від 14.02.1992 р. 

24. Про приватизаційні папери: Закон України від 06.03.1992 р. 

25. Про споживчу кооперацію: Закон України від 10.04.1992 р. 

26. Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон: 

Закон України від 13.10.1992 р. 

27. Про охорону праці: Закон України від 14.10.1992 р. 

28. Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні: Закон України 

від 26.01.1993 р. 

29. Про науково-технічну інформацію: Закон України від 25.06.1993 р. 

30. Про нотаріат: Закон України від 02.09.1993 р. 

31. Про Антимонопольний комітет України: Закон України від 26.11.1993 р. 

32. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі: Закон України від 15.12.1993 р. 

33. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України від 15.12.1993 р. 

34. Про охорону прав на промислові зразки: Закон України від 15.12.1993 р. 

35. Про телебачення і радіомовлення: Закон України від 21.12.1993 р. 

36. Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23.12.1993 р. 

37. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення: Закон України від 

24.02.1994 р. 

38. Про транспорт: Закон України від 10.11.1994 р.  

39. Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори: Закон України від 15.02.1995 р. 

40. Про туризм: Закон України від 15.09.1995 р. 

41. Про наукову і науково-технічну експертизу: Закон України від 02.10.1995 р. 

42. Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, 

алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального: Закон України від 19.12.1995 р. 

43. Про страхування: Закон України від 07.03.1996 р. 

44. Про режим іноземного інвестування: Закон України від 19.03.1996 р. 

45. Про лікарські засоби: Закон України від 04.04.1996 р. 

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

47. Про залізничний транспорт: Закон України від 04.07.1996 р. 

48. Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні: Закон України від 30.10.1996 р. 

49. Про космічну діяльність: Закон України від 15.11.1996 р. 

http://zakon.rada.gov.ua/go/2939-12
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50. Про відпустки: Закон України від 15.11.1996 р. 

51. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 р. 

52. Про сільськогосподарську кооперацію: Закон України від 17.07.1997 р. 

53. Про торгово-промислові палати в Україні: Закон України від 02.12.1997 р. 

54. Про фінансовий лізинг: Закон України від 16.12.1997 р. 

55. Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів: Закон 

України від 23.12.1997 р. 

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

03.03.1998 р. 

57. Про оренду землі: Закон України від 06.10.1998 р. 

58. Про Національний банк України: Закон України від 20.05.1999 р. 

59. Про архітектурну діяльність: Закон України від 20.05.1999 р. 

60. Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації: Закон 

України від 07.07.1999 р. 

61. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07. 1999 р. 

62. Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків: Закон України від 

16.07.1999 р.  

63. Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг: Закон України від 

14.12.1999 р. 

64. Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії»: Закон України від 

11.01.2000 р. 

65. Про природні монополії: Закон України від 20.04.2000 р. 

66. Про курорти: Закон України від 05.10.2000 р. 

67. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 р. 

68. Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні: Закон 

України від 21.12.2000 р. 

69. Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11.01.2001 р. 

70. Про автомобільний транспорт: Закон України від 05.04.2001 р. 

71. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України 

від 12.07.2001 р. 

72. Про кредитні спілки: Закон України від 20.12.2001 р. 

73. Про інноваційну діяльність: Закон України від 04.07.2002 р. 

74. Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань від 15.05.2003 р. 

75. Про особисте селянське господарство: Закон України від 15.05.2003 р. 

76. Про електронні документи та електронний документообіг: Закон України від 22.05.2003 р. 

77. Про фермерське господарство: Закон України від 19.06.2003 р. 

78. Про кооперацію: Закон України від 10.07.2003 р. 

79. Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності: Закон 

України від 11.09.2003 р. 

80. Про телекомунікації: Закон України від 18.11.2003 р. 

81. Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства 

Європейського Союзу: Закон України від 18.03.2004 р. 

82. Про третейські суди: Закон України від 11.05.2004 р. 

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

84. Про міжнародне приватне право: Закон України від 23.06.2005 р. 

85. Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності: Закон України від 06.09.2005 р. 

86. Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23.02.2006 р. 

87. Про холдингові компанії в Україні: Закон України від 15.03.2006 р. 

88. Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій: Закон України від 

14.09.2006 р. 

89. Про управління об’єктами державної власності: Закон України від 21.09.2006 р. 
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90. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності: Закон 

України від 05.04.2007 р. 

91. Про акціонерні товариства: Закон України від 17.09.2008 р. 

92. Про наукові парки: Закон України від 25.06.2009 р. 

93. Про державно-приватне партнерство: Законі України від 01.07.2010 р. 

94. Про регулювання містобудівної діяльності: Закон України від 17.02.2011 р. 

95. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження принципу 

державної реєстрації юридичних осіб на підставі модельного статуту: Закон України від 

21.04.2011 р. 

96. Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності: Закон 

України від 19.05.2011 р. 

97. Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні: Закон України від 08.09.2011 р. 

98. Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні: Закон 

України від 22.03.2012 р. 

99. Про громадські об’єднання: Закон України від 22.03.2012 р. 

100. Про ціни і ціноутворення: Закон України від 21.06.2012 р. 

101. Про інститути спільного інвестування: Закон України від 05.07.2012 р. 

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

103. Про депозитарну систему України: Закон України від 06.07.2012 р. 

104. Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 р. 

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

106. Про електронну комерцію: Закон України від 03.09.2015 р. 

107. Про наукову і науково-технічну діяльність: Закон України від 26.11.2015 р. 

108. Про публічні закупівлі: Закон України від 25.12.2015 р. 

109. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 02.06.2016 р. 

110. Про ринок електричної енергії: Закон України від 13.04.2017 р. 

111. Про електронні довірчі послуги: Закон України від 05.10.2017 р. 

112. Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність: Закон України від 21.12.2017 р. 

113. Про приватизацію державного та комунального майна: Закон України від 18.01.2018 р. 

114. Про валюту і валютні операції: Закон України від 21.06.2018 р. 

115. Про концесію: Закон України від 03.10.2019 р.  

116. Про оренду державного та комунального майна: Закон України від 03.10.2019 р. 

117. Про повну загальну середню освіту: Закон України від 16.01.2020 р. 

118. Про Митний тариф України: Закон України від 04.06.2020 р. 

119. Про ветеринарну медицину: Закон України від 04.02.2021 р. 

Допоміжна 

Монографії, підручники та навчальні посібники: 

1. Вінник О.М. Господарське право: навч. посіб. 2-ге вид., змін. та доп. Київ: Всеукраїнська 

асоціація видавців «Правова єдність», 2008. С. 632-695. 

2. Віхров О.П. Правове регулювання господарських відносин в окремих сферах і галузях 

економіки: навч. посіб. Київ: Юрінком Інтер, 2017. С. 202-219. 

3. Гіжевський В.К., Бабенко В.В. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в 

Україні: історія і сучасність. Вчені записки Університету «КРОК» №4 (56). 2019. С. 34-40. 

URL: https://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/233/264 (дата звернення 

20.01.2021).  

4. Господарські суди України: історичний нарис, портрети, події / підгот. Д.М. Притика [та 

ін.]. Київ: Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. 464 с. 

5. Зятюк С., Поскробок Ю. Як відкрити ФОП онлайн у 2022: детальна інструкція URL: 

https://economy.24tv.ua/yak_vidkriti_fop_v_ukrayini_detalna_ instruktsiya_n805051. 

6. Інвестиційна діяльність в Україні: звіт Департаменту інвестицій Мінекономіки. URL: 

https://www.me.gov.ua/Documents/Download?id= add51efa-8ecd-480f-8e12-9e338eb75b00 (дата 

звернення 01.02.2022). 

https://zakon.rada.gov.ua/go/3038-17
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https://economy.24tv.ua/yak_vidkriti_fop_v_ukrayini_detalna_%20instruktsiya_
https://www.me.gov.ua/Documents/Download?id
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7. Матвійчук А. Договори примірні, типові та договори приєднання в публічних закупівлях. 

URL: https://radnuk.com.ua/praktyka_zakupivel/ dohovory-prymirni-typovi-ta-dohovory-

pryiednannia-v-publichnykh-zakupivliakh/ 

8. Мачуський В.В., Кожура Л.О., Сагайдак Ю.В. та ін. Правове регулювання господарської 

діяльності [Електронний ресурс]: навч. посіб. / ред. В.В. Мачуський. Київ: КНЕУ, 2015. С. 135-

148. 

9.Хомко Л.В., Кульгавець Х.Ю. Правове регулювання підприємницької діяльності: навч. посіб. 

Львів: ЛьвДУВС, 2016. С. 118-124. 

10. Шелухін М.Л. та ін. Господарське право: навч. посіб.- Київ: Центр навчальної літератури, 

2006. С. 170-180. 

11. Яцура В.В., Грищук А.М., Кохан М.О. Господарське законодавство: навч. посібник. Ч. І. 

Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. 536 с. С. 369-382. 

12. Яцура В.В., Грищук А.М., Кохан М.О. Господарське законодавство: навч. посібник. Ч. ІІ. 

Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. 180 с. С. 197-204. 

 

15. Інформаційні ресурси 
 

1. Електронний курс з дисципліни «Господарсько-правове адміністрування» на платформі 

електронного навчання ЛНУ ім. І. Франка (Moodle): https://e-

learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=696 

2. Антимонопольний комітет України: Офіційний сайт. URL: 

http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/index  

3. Аудиторська палата України: Офіційний сайт. URL: http://www.apu.com.ua/  

4. Верховна Рада України: Офіційний веб-портал. URL: http://iportal.rada.gov.ua/ 

5. Вищий господарський суд України: Офіційний веб-сайт. URL: http://vgsu.arbitr.gov.ua/ 

6. Національний банк України: Офіційне інтернет-представництво. URL: 

http://www.bank.gov.ua/control/uk/index  

7. Державна реєстраційна служба: Офіційний сайт. URL: http://www.drsu.gov.ua/  

8. Державна регуляторна служба України: Офіційний веб-сайт. URL: http: www.dkrp.gov.ua/ 

9. Міністерство економіки України: Офіційний веб-сайт. URL: http://www.me.gov.ua/ 

10. Міністерство освіти і науки України: Офіційний веб-сайт. URL: http://www mon.gov.ua/  

11. Міністерство фінансів України: Офіційний веб-сайт. URL: http://www.minfin.gov.ua/  

12. Міністерство юстиції України: Офіційний веб-сайт. URL: http://www.minjust.gov.ua/  

13. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку: Офіційний веб-сайт. URL: 

http://www.nssmc.gov.ua/ 

14. Пенсійний фонд Україн: Офіційний веб-сайт. URL: http://www.pfu.gov.ua/ 

15. Президент України: Офіційне інтернет-представництво. URL: http://www.president.gov.ua/  

16. Урядовий портал: Офіційний веб-сайт. URL: http://www.kmu.gov.ua/control/  
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