
 



 

1. Опис навчальної дисципліни 

 
Найменування показників Характеристика дисципліни за формами навчання 

Денна Заочна 

Правове регулювання господарської діяльності в окремих сферах 

суспільного виробництва 

Курс 1 1 

Семестр 2 2 

Обсяг кредитів 3 3 

Обсяг годин в тому числі: 90 90 

Аудиторні 30 4 

Модульний контроль   

Семестровий контроль   

Самостійна робота 60 60 

Форма семестрового контролю екзамен екзамен 

 

 

2. Статус дисциплвни: вибіркова 

3. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Правове регулювання 

господарської діяльності в окремиї сферах суспільного виробництва» є 

формування системи знань у студентів з правового регулювання 

господарської діяльності в окремих сферах суспільного виробництва та 

вироблення всебічного глибокого розуміння студентами природи і сутності 

публічних господарсько-правових відносин, а також набуття навичок в 

опрацюванні наукової юридичної літератури у сфері правового регулювання 

господарської діяльності в окремих сферах суспільного виробництвата 

підготовка до практичної діяльності висококваліфікованих фахівців. 

Основними завданнями навчальної дисципліни є: 

1. формування у студентів знань про основні категорії і поняття  

правового регулювання господарської діяльності в окремих сферах 

суспільного виробництва; 

2. навчання застосуванню теоретичних господарсько-правових 

знань у самостійній практичній діяльності; 

3. навчання застосуванню теоретичних господарсько-правових 

знань у самостійній науково-практичній діяльності. 

 

4. Компетентності та програмні результати навчання за дисципліною 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент будуть знати: 

- сутність публічних господарсько-правових відносин як невіддільний 

елемент професійної підготовки юриста-правознавця; 

 - знання потрібні слідчим, адвокатам, нотаріусам, спеціалістам-

криміналістам, експертам, а також керівникам юридичних служб на 

підприємствах банківської сфери для виконання організаційно-управлінських 

функцій на високому професійному рівні;  

- знати основні категорії і поняття щодо правового регулювання 



господарської діяльності в окремих сферах суспільного виробництва; 

Загальні компетентності: 

- Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

- Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

- Здатність до співпраці у міжнародному середовищі та розпізнавання 

міжкультурних проблем у професійній практиці. 

- Застосовувати набуті навички роботи у самостійній практичній діяльності. 

 

5. Структура навчальної дисципліни: 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДЛЯ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ  

 

Назва  тем,  модулі 
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Змістовий модуль1.  

Тема 1. Правове регулювання 

господарських відносин у 

гірничодобувній промисловості 

10 2     8 

Тема 2. Правове регулювання 

господарських відносин у 

нафтогазовому комплексі 

10 2     8 

Тема 3. Правове регулювання 

господарських відносин в 

електроенергетиці 

10 2 2    6 

Тема 4. Правове регулювання 

господарських відносин у харчовій 

промисловості 

10 2 2    6 

Модульний контроль        

Разом 40 8 4    28 

Змістовний модуль 2. 

Тема 5. Правове регулювання 

господарських відносин в аграрній 

сфері 

10 2     8 

Тема 6. Правове регулювання 

господарських відносин у галузі 

будівельної діяльності 

12 2 2    8 

Тема 7. Правове регулювання 

господарських відносин у галузі 

14 4 2    8 



зв’язку 

Тема 8. Правове регулювання 

господарських відносин у галузях 

торгівлі, побутового та житлово-

комунального обслуговування 

14 4 2    8 

Модульний контроль        

Разом 50 12 6    32 

Усього 90 20 10    60 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДЛЯ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ  

Назва змістових модулів, тем 
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Змістовий модуль1.  

Тема 1. Правове регулювання 

господарських відносин у 

гірничодобувній промисловості 

10      10 

Тема 2. Правове регулювання 

господарських відносин у 

нафтогазовому комплексі 

10      10 

Тема 3. Правове регулювання 

господарських відносин в 

електроенергетиці 

10      10 

Тема 4. Правове регулювання 

господарських відносин у харчовій 

промисловості 

10 2     8 

Модульний контроль        

Разом 40 2     38 

Змістовний модуль 2. 

Тема 5. Правове регулювання 

господарських відносин в аграрній 

сфері 

10      10 

Тема 6. Правове регулювання 

господарських відносин у галузі 

будівельної діяльності 

12      12 

Тема 7. Правове регулювання 

господарських відносин у галузі 

зв’язку 

14      14 



Тема 8. Правове регулювання 

господарських відносин у галузях 

торгівлі, побутового та житлово-

комунального обслуговування 

14  2    12 

Модульний контроль        

Разом 50  2    48 

Усього 90  4    86 

 

6. Програма навчальної дисципліни 

Змістовний модуль 1. 

Тема 1. Правове регулювання господарських відносин у 

гірничодобувній промисловості 

Загальна характеристика правового регулювання господарських 

відносин у гірничодобувній промисловості. Учасники господарських 

відносин у гірничодобувній промисловості. Регулювання господарських 

відносин, що виникають принаданні у користування ділянок надр. 

Особливості правового регулювання господарських відносин у галузі геології 

і розвідки надр. Особливості правового регулювання господарських відносин 

у вугільній промисловості. Порядок користування надрами на умовах 

розподілу продукції. 

Ключові слова: правове регулювання, господарські відносини, 

гірничодобувна промисловість, надра. 

Література [1-5; 7-9,11, 44, 48, 70] 

 

Тема 2. Правове регулювання господарських відносин у 

нафтогазовому комплексі 

Загальні засади правового регулювання господарських відносин у 

нафтогазовому комплексі. Учасники господарських відносин у 

нафтогазовому комплексі. Порядок і умови користування нафтогазоносними 

надрами. Правові засади функціонування ринку природного газу. Порядок 

забезпечення споживачів нафтогазовою продукцією. 

Ключові слова: правове регулювання, нафтогазовий комплекс, 

нафтогазоносні надра.  

Література [1-5; 10, 12,45, 51, 57, 70] 

 

Тема 3. Правове регулювання господарських відносин в 

електроенергетиці 

Загальні правові засади господарської діяльності в електроенергетиці.  

Суб’єкти організаційно-господарських повноважень в електроенергетиці.  

Суб’єкти господарювання та виробничі споживачів електроенергетиці. 

Особливості правового регулювання господарських відносин в 

теплоенергетиці. Правове регулювання ринку електричної енергії. Договори 

енергопостачання та умови відключення споживачів від джерел 

нергопостачання. 



Ключові слова: правове регулювання, електроенергетика, виробничі 

споживачі, теплоенергетика.  

Література [1-5; 13-15, 52, 70] 

 

Тема 4. Правове регулювання господарських відносин у харчовій 

промисловості 

Правові засади забезпечення безпечності та якості харчових продуктів. 

Державний контроль і відповідальність у сфері забезпечення безпечності та 

якості харчових продуктів. Державне регулювання виробництва та обігу 

спиртів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів. Правовий статус оператора 

ринку харчових продуктів. Державне регулювання виробництва і реалізації 

цукру та деяких інших харчових продуктів. 

Ключові слова: правове регулювання, забезпечення безпечност, якість 

харчових продуктів, державний контроль, обіг спиртів, алкогольних напоїв, 

тютюнових виробів.  

Література [1-5; 17, 24, 49, 70] 

 

Змістовний модуль 2. 

Тема 5. Правове регулювання господарських відносин в аграрній 

сфері 

Правові засади господарської діяльності в аграрній сфері. Особливості 

забезпечення суб’єктів господарювання аграрної сфери засобами 

виробництва. Правові форми реалізації сільськогосподарської продукції. 

Правові засади регулювання ринку зерна. Правове регулювання державної 

аграрної інтервенції та державних заставних закупівель зерна. Учасники 

госпо-дарських відносин в аграрній сфері. 

Ключові слова: правове регулювання, аграрна сфера, засоби 

виробництва, сільськогосподарська продукція, зерно.  

Література [1-5; 26-28,46, 48, 70] 

 

Тема 6. Правове регулювання господарських відносин у галузі 

будівельної діяльності 

Загальні засади правового регулювання господарських відносин у 

будівництві. Умови і порядок організації та здійснення будівельної 

діяльності. Договори підряду у будівельній діяльності. Правовий статус 

учасників будівельної діяльності. Відповідальність за правопорушення у 

галузі будівельної діяльності. 

Ключові слова: правове регулювання, будівництво, організації 

будівельної діяльності, договори підряду. 

Література [1-5; 35-37,70] 

 

 

Тема 7. Правове регулювання господарських відносин у галузі 

зв’язку 

Правове регулювання господарських відносин у галузі поштового 

зв’язку. Загальна характеристика господарської діяльності у галузі 

телекомунікацій. Суб’єкти господарювання і споживачі як учасники 



господарських відносин у галузі телекомунікацій. Суб’єкти організаційно-

господарських повноважень як учасники відносин у галузі телекомунікацій. 

Правові засади організації господарської діяльності у галузі телекомунікацій. 

Порядок та умови здійснення господарської діяльності з надання 

телекомунікаційних послуг. Правові засади управління і використання 

радіочастотного ресурсу. 

Ключові слова: правове регулювання, поштовий зв’язок, 

телекомунікації,  споживачі. 

Література [1-5; 38-41, 53, 54, 70] 

 

Тема 8. Правове регулювання господарських відносин у галузях 

торгівлі, побутового та житлово-комунального обслуговування 

Правове регулювання господарських відносин у галузі торгівлі. 

Правове регулювання господарських відносин у галузі побутового 

обслуговування. Правові засади застосування реєстраторів розрахункових 

операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. Правове 

регулювання господарських відносин у галузі надання житлово-комунальних 

послуг. 

Ключові слова: правове регулювання, торгівля, побутове 

обслуговування. розрахункові операції у сфері торгівлі, громадське 

харчування. 

Література [1-5; 42, 43, 49, 50, 70] 



 

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

 

Семінар 1. Правове регулювання господарських відносин в 

електроенергетиці 

 

План: 

1. Загальні правові засади господарської діяльності в 

електроенергетиці. 

2. Суб’єкти організаційно-господарських повноважень в 

електроенергетиці.  

3. Суб’єкти господарювання та виробничі споживачів 

електроенергетиці. 

 

Додаткові питання  

1. Які особливості правового регулювання господарських відносин в 

теплоенергетиці 

2. Як здійснюється правове регулювання ринку електричної енергії ?  

3. Які особливості договорів енергопостачання та умови відключення 

споживачів від джерел нергопостачання? 

 

Завдання: 

Письмово охарактеризуйте основні права, обов’язки та 

відповідальність енергопостачальників. 

Література [1-5; 13-15, 52, 70] 

 

Семінар 2. Правове регулювання господарських відносин у харчовій 

промисловості 

План: 

1.Правові засади забезпечення безпечності та якості харчових 

продуктів. 

2.Державний контроль і відповідальність у сфері забезпечення 

безпечності та якості харчових продуктів. 

3. Державне регулювання виробництва та обігу спиртів, алкогольних 

напоїв, тютюнових виробів.  

 

Додаткові питання  

1. Який правовий статус оператора ринку харчових продуктів?  

2.Як здійснюється державне регулювання виробництва і реалізації 

цукру та деяких інших харчових продуктів? 

3. Які санкції застосовуються до суб’єктів господарювання за 

порушення вимог щодо виробництва і торгівлі спиртом, алкогольними 

напоями та тютюновими виробами? 

 

Завдання: 



1. Письмово викладіть шлях та процедуру державного забезпечення 

безпечності та якості харчових продуктів. 

2. Охарактеризуйте основні права та обов’язки оператора ринку 

харчових продуктів. 

Література [1-5; 17, 24, 49, 70] 

 

Семінар 3. Правове регулювання господарських відносин у галузі 

будівельної діяльності 

План: 

1.Загальні засади правового регулювання господарських відносин у 

будівництві. 

2.Умови і порядок організації та здійснення будівельної діяльності.  

3.Договори підряду у будівельній діяльності.  

4. Правовий статус учасників будівельної діяльності.  

Додаткові питання  

1. Яка відповідальність за правопорушення у галузі будівельної 

діяльності? 

2. Які основні права та обов’язки замовника у будівництві? 

 

Завдання: 

1. Письмово проведіть класифікацію законодавчих актів, якими 

визначено особливості правового регулювання господарських відносин у 

галузі будівельної діяльності. 

2. Письмово охарактеризуйте суб’єктів господарювання як учасників 

господарських відносин у галузі будівельної діяльності. 

Література [1-5; 35-37,70] 

 

Семінар 4. Правове регулювання господарських відносин  

у галузі зв’язку 

План: 

1.Правове регулювання господарських відносин у галузі поштового 

зв’язку.  

2.Загальна характеристика господарської діяльності у галузі 

телекомунікацій. 

3. Суб’єкти господарювання і споживачі як учасники господарських 

відносин у галузі телекомунікацій.  

Додаткові питання  

1. Як здійснюються правові засади організації господарської діяльності 

у галузі телекомунікацій? 

 2. Який порядок та умови здійснення господарської діяльності з 

надання телекомунікаційних послуг? 

3. Які правові засади управління і використання радіочастотного 

ресурсу? 

 

Завдання: 

1. Хто такий національний оператор поштового зв’язку і в чому 

полягають особливості його правового статусу? 



2. Письмово охарактеризуйте суб’єктів організаційно-господарських 

повноважень як учасників господарських відносин у галузі телекомунікацій. 

Література [1-5; 38-41, 53, 54, 70] 

 

Семінар 5. Правове регулювання господарських відносин у галузях 

торгівлі, побутового та житлово-комунального обслуговування 

План: 

1. Правове регулювання господарських відносин у галузі торгівлі. 

2. Правове регулювання господарських відносин у галузі побутового 

обслуговування. 

3. Правові засади застосування реєстраторів розрахункових операцій у 

сфері торгівлі, громадського харчування та послуг.  

4. Правове регулювання господарських відносин у галузі надання 

житлово-комунальних послуг. 

Додаткові питання  

1. Продаж яких товарів забороняється при здійсненні торговельної 

діяльності? 

2. Як здійснюється формування та затвердження цін/тарифів на 

житлово-комунальні послуги? 

Завдання: 

1. Назвіть основні законодавчі та підзаконні нормативно-правові акти, якими 

здійснюється правове регулювання господарських відносин у галузі торгівлі. 

2. Охарактеризуйте суб’єктів організаційно-господарських повноважень як 

учасників господарських відносин у галузі надання житлово-комунальних 

послуг. 

Література [1-5; 42, 43, 49, 50, 70] 

 

7. Контроль навчальних досягнень 

7.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

 

Вид діяльності студента 
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Відвідування лекцій 1 4 4 6 6 

Відвідування семінарських занять 1 2 2 3 3 

Відвідування практичних занять - - - - - 

Робота на семінарському занятті 10 2 20 3 30 

Робота на практичному занятті - - - - - 

Лабораторна робота (в тосму числі, 

допуск, виконання, захист) 

- - - - - 

Виконання завдань для самостійної 15 1 15 2 30 



роботи 

Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 

Виконання ІНДЗ      

Разом  - 66 - 94 

Максимальна кількість балів 160 

160:100=1,6. Студент набрав Х балів; Розрахунок: Х: 1,6 = загальна 

кількість балів 

- 

 

 

7.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

 

Самостійна робота 1. Правове регулювання господарських відносин  

у гірничодобувній промисловості 

Питання для самостійного вивчення:  

1. Особливості правового регулювання господарських відносин у галузі 

геології і розвідки надр. 

2. Особливості правового регулювання господарських відносин у 

вугільній промисловості.  

3. Порядок користування надрами на умовах розподілу продукції. 

Проаналізуйте та дайте письмову відповідь: 

1. Визначте учасників господарських відносин у гірничодобувній 

промисловості.  

2. Як реегулюються господарські відносин, що виникають при наданні 

у користування ділянок надр? 

Література [1-5; 7-9,11, 44, 48, 70] 

 

Самостійна робота 2. Правове регулювання господарських відносин  

у нафтогазовому комплексі 

Питання для самостійного вивчення:  

1. Правові засади функціонування ринку природного газу. 

2. Порядок забезпечення споживачів нафтогазовою продукцією. 

Проаналізуйте та дайте письмову відповідь: 

1. Визначте порядок і умови користування нафтогазоносними надрами 

2. Охарактеризуйте правовове регулювання господарських відносин у 

нафтогазовому комплексі. 

Література [1-5; 10, 12,45, 51, 57, 70] 

 

Самостійна робота 3. Правове регулювання господарських відносин в 

електроенергетиці 

Питання для самостійного вивчення: 

1. Правове регулювання ринку електричної енергії. 

2. Договори енергопостачання та умови відключення споживачів від 

джерел нергопостачання. 

Проаналізуйте та дайте письмову відповідь: 

1. Визначте суб’єктів організаційно-господарських повноважень в 

електроенергетиці. 



2. Визначте суб’єктів господарювання та виробничих споживачів в 

електроенергетиці. 

2. Які особливості правового регулювання господарських відносин в 

теплоенергетиці? 

Література [1-5; 13-15, 52, 70] 

 

Самостійна робота 4. Правове регулювання господарських відносин  

у харчовій промисловості 

Питання для самостійного вивчення: 

1. Правовий статус оператора ринку харчових продуктів. 

2.  Державне регулювання виробництва і реалізації цукру та деяких 

інших харчових продуктів. 

Проаналізуйте та дайте письмову відповідь: 

1. В чому полягають правові засади забезпечення безпечності та якості 

харчових продуктів? 

2. Як здійснюється державний контроль у сфері забезпечення 

безпечності та якості харчових продуктів? 

Література [1-5; 17, 24, 49, 70] 

 

Самостійна робота 5. Правове регулювання господарських відносин  

в аграрній сфері 

Питання для самостійного вивчення:  

1.Правове регулювання державної аграрної інтервенції та державних 

заставних закупівель зерна.  

2. Учасники господарських відносин в аграрній сфері. 

Проаналізуйте та дайте письмову відповідь: 

1. Які особливості забезпечення суб’єктів господарювання аграрної 

сфери засобами виробництва. 

2. Визначте правові форми реалізації сільськогосподарської продукції. 

Література [1-5; 26-28,46, 48, 70] 

 

Самостійна робота 6. Правове регулювання господарських відносин  

у галузі будівельної діяльності 

Питання для самостійного вивчення:  

1. Правовий статус учасників будівельної діяльності.  

2. Відповідальність за правопорушення у галузі будівельної діяльності. 

Проаналізуйте та дайте письмову відповідь: 

1. Визначте особливості правового регулювання господарських 

відносин у будівництві. 

2. Який порядок організації та здійснення будівельної діяльності. 

Література [1-5; 35-37,70] 

 

Самостійна робота 7. Правове регулювання господарських відносин  

у галузі зв’язку 

Питання для самостійного вивчення:  

1. Суб’єкти організаційно-господарських повноважень як учасники 

відносин у галузі телекомунікацій. 



Проаналізуйте та дайте письмову відповідь: 

1. Проаналізуйте правове регулювання господарських відносин у галузі 

поштового зв’язку. 

 2. Визначте порядок та умови здійснення господарської діяльності з 

надання телекомунікаційних послуг. 

3. Використання радіочастотного ресурсу. 

Література [1-5; 38-41, 53, 54, 70] 

 

Самостійна робота 8. Правове регулювання господарських відносин у 

галузях торгівлі, побутового та житлово-комунального обслуговування 

Питання для самостійного вивчення:  

1. Правові засади застосування реєстраторів розрахункових операцій у 

сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. 

Проаналізуйте та дайте письмову відповідь: 

1. Дайте характеристику правовому регулюванню господарських 

відносин у галузі торгівлі та побутового обслуговування 

2. Охарактеризуйте правове регулювання господарських відносин у 

галузі надання житлово-комунальних послуг. 

Література [1-5; 42, 43, 49, 50, 70] 

 

Критерії оцінювання: 

Змістовність -3 бали 

Відповідність теиі та стилю оформлення -2 бали 

 

7.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання: 

Модульний контроль здійснюється у вигляді тестування. Студентам 

пропонуються тестові завлання у кількості 25 питань. 

Види тестових завдаль: 

-  Із виборои однієї правильної відповіді; 

-  На встановлення відповідності запропонованих наборів тверджень; 

- Завдання на розпізнання та відтворення правильної відповіді по памяті; 

- Завдання на відтворення правильної відповіді (формулювань понять) по 

памяті. 

- Завдання відкритого типу, що передбачає розгорнуту відповідь.  

 

Критерії оцінювання: 

Виконання тестових завдань - максимум 25 балів. 

 

7.4. Форма проведення семестрового контролю 

Екзамен 

 

7.5. Орієнтовний перелік питань для комплексного контролю 

1. Загальна характеристика правового регулювання господарських 

відносин у гірничодобувній промисловості. 

2. Учасники господарських відносин у гірничодобувній промисловості. 

3. Регулювання господарських відносин, що виникають принаданні у 

користування ділянок надр.  



4. Особливості правового регулювання господарських відносин у галузі 

геології і розвідки надр. 

5. Особливості правового регулювання господарських відносин у 

вугільній промисловості. 

6. Порядок користування надрами на умовах розподілу продукції. 

7. Загальні засади правового регулювання господарських відносин у 

нафтогазовому комплексі.  

8. Учасники господарських відносин у нафтогазовому комплексі. 

9. Порядок і умови користування нафтогазоносними надрами.  

10. Правові засади функціонування ринку природного газу.  

11. Порядок забезпечення споживачів нафтогазовою продукцією. 

12. Загальні правові засади господарської діяльності в 

електроенергетиці.  

13. Суб’єкти організаційно-господарських повноважень в 

електроенергетиці.  

14. Суб’єкти господарювання та виробничі споживачів 

електроенергетиці.  

15. Особливості правового регулювання господарських відносин в 

теплоенергетиці.  

16. Правове регулювання ринку електричної енергії.  

17. Договори енергопостачання та умови відключення споживачів від 

джерел нергопостачання. 

18. Правові засади забезпечення безпечності та якості харчових 

продуктів.  

19. Державний контроль і відповідальність у сфері забезпечення 

безпечності та якості харчових продуктів.  

20. Державне регулювання виробництва та обігу спиртів, алкогольних 

напоїв, тютюнових виробів. 

21. Правовий статус оператора ринку харчових продуктів. 

22. Державне регулювання виробництва і реалізації цукру та деяких 

інших харчових продуктів. 

23. Правові засади господарської діяльності в аграрній сфері. 

24. Особливості забезпечення суб’єктів господарювання аграрної сфери 

засобами виробництва.  

25. Правові форми реалізації сільськогосподарської продукції. Правові 

засади регулювання ринку зерна. 

26. Правове регулювання державної аграрної інтервенції та державних 

заставних закупівель зерна. Учасники господарських відносин в аграрній 

сфері. 

27. Загальні засади правового регулювання господарських відносин у 

будівництві. 

28. Умови і порядок організації та здійснення будівельної діяльності. 

29. Договори підряду у будівельній діяльності. 

30. Правовий статус учасників будівельної діяльності. 

31. Відповідальність за правопорушення у галузі будівельної 

діяльності. 



32. Правове регулювання господарських відносин у галузі поштового 

зв’язку.  

33. Загальна характеристика господарської діяльності у галузі 

телекомунікацій. 

34. Суб’єкти господарювання і споживачі як учасники господарських 

відносин у галузі телекомунікацій.  

35. Суб’єкти організаційно-господарських повноважень як учасники 

відносин у галузі телекомунікацій.  

36. Правові засади організації господарської діяльності у галузі 

телекомунікацій. 

37. Порядок та умови здійснення господарської діяльності з надання 

телекомунікаційних послуг.  

38. Правові засади управління і використання радіочастотного ресурсу. 

39. Правове регулювання господарських відносин у галузі торгівлі. 

40. Правове регулювання господарських відносин у галузі побутового 

обслуговування. 

41. Правові засади застосування реєстраторів розрахункових операцій у 

сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. 

42. Правове регулювання господарських відносин у галузі надання 

житлово-комунальних послуг. 

43. Права та обовязки споживачів електроенергії. 

44. Загальна характеристика складових ринку електричної енергії 

України. 

45. Вимоги до харчових продуктів вироблених в Україні. 

46. Порядок діцензування діяльності з виробництва спиртів, 

алкогольних напоїв та тютюнових виробів. 

47. Нормативно-правові акти, якими регулюється порядок надання 

послуг у сфері господарювання. 

48. Правовий статус Аграрного фонду. 

49. Функції Державної інспекції зв’язку.  

50. Основні форми містобудівної документації. 

7.6. Шкала оцінювання успішності студента за результатами 

підсумкового контролю 

 

Рейтинг 

студента 

Оцінка 

за 

шкалою 

ESTS 

Визначення Оцінка 

за 

національною 

системою 

за 

системою 

факультету 

90-100 

 

A Відмінно (EXCELENT) -

відмінне виконання з 

незначною кількістю 

неточностей 

Відмінно 5 

82-89 

 

B Дуже добре (VERI GOOD) 

- вище середніх стандартів, 

Добре 4 



але з деякими 

неточностями 

75-81 

 

C Добре(GOOD) – в цілому 

змістовна і правильна 

робота з певною кількістю 

незначних помилок 

Добре 4 

68-74 

 

D Задовільно 

(SATISFACTORI) – 

непогано, але зі значною 

кількістю недоліків 

Задовільно 3 

60-67 

 

E Достатньо (SUFFICIENT) – 

виконання відповідає 

мінімальними критеріями 

Задовільно 3 

35-59 

 

FX Незадовільно (FAIL) – 

необхідна ще певна 

додаткова робота для 

успішного складання 

екзамену 

Незадовільно 2 

1-34 

 

F Незадовільно (FAIL) – 

необхідна серйозна 

подальша робота, 

обов’язковий повторний 

курс 

Незадовільно 2 

 

Рівневі бали А, В, С, D, Е, є прохідними.  

FХ означає «незадовільно» і студент може бути допущений до 

підсумкового контролю за умови певної додаткової роботи.  

F означає «незадовільно» і необхідна значна подальша робота, без 

виконання якої студент не допускається до підсумкового контролю. 

 

8. Рекомендовані джерела 

ОСНОВНА 

 

1. Конституція України вiд 28.06.1996 № 254к/96-ВР // Відомості 

Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст.141. URL: http: // zakon.rada.gov.ua. 

(дата звернення 27.08.2020). 

2. Кодекс України про адміністративні правопорушення вiд 07.12.1984 

№ 8073-X // Відомості Верховної Ради УРСР. 1984. URL: http: // 

zakon.rada.gov.ua. (дата звернення 27.08.2020). 

3. Господарський кодекс України вiд 16.01.2003 № 436-IV // Ві-домості 

Верховної Ради, 2003, N 18, N 19-20, N 21-22 ст.144. URL: http: // 

zakon.rada.gov.ua. (дата звернення 27.08.2020). 



4. Господарський процесуальний кодекс України вiд 06.11.1991 № 

1798-XII // Відомості Верховної Ради України вiд 11.02.1992 - 1992 р., № 6, 

стаття 56. URL: http: // zakon.rada.gov.ua. (дата звернення 27.08.2020). 

5. Кримінальний кодекс України вiд 05.04.2001 р. № 2341-III // Ві-

домості Верховної Ради України вiд 29.06.2001 - 2001 р., № 25, стаття 131. 

URL: http: // zakon.rada.gov.ua. (дата звернення 27.08.2020). 

6. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-1V.// Відомості 

Верховної Ради (ВВР), 2003, NN 40-44, ст.356. URL: http: // zakon.rada.gov.ua. 

(дата звернення 27.08.2020). 

7. Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання 

дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з 

ними: Закон України від 18.11.1997 // Відомості Верховної Ради України. 

1998. № 9. Ст. 34. URL: http: // zakon.rada.gov.ua. (дата звернення 27.08.2020). 

8. Про видобування і переробку уранових руд: Закон України від 

19.11.1997 // Відомості Верховної Ради України. 1998. № 11-12. URL: http: // 

zakon.rada.gov.ua. (дата звернення 27.08.2020). 

9. Гірничий закон України від 06.10.1999 // Відомості Верховної Ради 

України. 1999. № 50. Ст. 433. URL: http: // zakon.rada.gov.ua. (дата звернення 

27.08.2020). 

10. Про трубопровідний транспорт: Закон України від 15.05.1996 // 

Відомості Верховної Ради України. 1996. № 29. Ст. 139. URL: http: // 

zakon.rada.gov.ua. (дата звернення 27.08.2020). 

11. Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання 

дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з 

ними: Закон України від 18.11.1997 // Відомості Верховної Ради України. 

1998. № 9. Ст. 34. URL: http: // zakon.rada.gov.ua. (дата звернення 27.08.2020). 

12. Про нафту і газ: Закон України від 12.07.2001 // Відомості 

Верховної Ради України. 2001. № 50. Ст. 262. URL: http: // zakon.rada.gov.ua. 

(дата звернення 27.08.2020). 

13. Про енергозбереження: Закон України від 01.07.1994 // Відомості 

Верховної Ради України. 1994. № 30. Ст. 283. URL: http: // zakon.rada.gov.ua. 

(дата звернення 27.08.2020). 

14. Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11.01.2001 

р. N 2210-ІІІ // Відомості Верховної Ради (ВВР). 2001. Ст.64 URL: http: // 

zakon.rada.gov.ua. (дата звернення 27.08.2020). 

15.  Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України від 

07.06.1996 № 236/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. 03.09.1996 р., 

№ 36, ст. 164 URL: http: // zakon.rada.gov.ua. (дата звернення 27.08.2020). 

16. Про захист прав споживачів: Закон України від 12.05.1991 № 1023-

XII // Відомості Верховної Ради (ВВР), 23.07.1991 - 1991 р., № 30, ст. 379 

URL: http: // zakon.rada.gov.ua. (дата звернення 27.08.2020). 

17. Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, 

коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів: Закон 

України від 19.12.1995 // Відомості Верховної Ради України. 1995. № 46. Ст. 

345. URL: http: // zakon.rada.gov.ua. (дата звернення 27.08.2020). 



18. Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини: 

Закон України від 23.12.1997 // Відомості Верховної Ради України. 1998. № 

19. Ст. 98. URL: http: // zakon.rada.gov.ua. (дата звернення 27.08.2020). 

19. Про угоди про розподіл продукції: Закон України від 14.09.1999 // 

Відомості Верховної Ради України. 1999. № 44. Ст. 391. URL: http: // 

zakon.rada.gov.ua. (дата звернення 27.08.2020). 

20. Про Антимонопольний комітет України: Закон України вiд 

26.11.1993 № 3659-XII // Відомості Верховної Ради України вiд 14.12.1993 - 

1993 р., № 50, стаття 472. URL: http: // zakon.rada.gov.ua. (дата звернення 

27.08.2020). 

21. Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон 

України від 01.06.2000 № 1775-III // Відомості Верховної Ради (ВВР), вiд 

08.09.2000 - 2000 р. № 36. Ст. 299 URL: http: // zakon.rada.gov.ua. (дата 

звернення 27.08.2020). 

22. Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті: Закон 

України вiд 23.09.1994 № 185/94-ВР // Відомості Верховної Ради України вiд 

04.10.1994 - 1994 р., № 40, стаття 364 URL: http: // zakon.rada.gov.ua. (дата 

звернення 27.08.2020). 

23. Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед 

бюджетами та державними цільовими фондами: Закон України від 21.12.2000 

№ 2181-III // Відомості Верховної Ради (ВВР вiд 09.03.2001 - 2001 р., № 10, 

Ст. 44. URL: http: // zakon.rada.gov.ua. (дата звернення 27.08.2020). 

24. Про захист національного товаровиробника від субсидованого 

імпорту: Закон України від 22.12.1998 № 331-XIV //Відомості Верховної 

Ради (ВВР), 02.04.1999 - 1999 р., № 12, ст. 80 URL: http: // zakon.rada.gov.ua. 

(дата звернення 27.08.2020). 

25. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – 

підприємців: Закон України від 15.05.2003 № 755-ІУ // Відомості Верховної 

Ради (ВВР), 2003, № 31-32, ст. 263. URL: http: // zakon.rada.gov.ua. (дата 

звернення 27.08.2020). 

26. Про споживчу кооперацію: Закон України від 10.04.1992 // 

Відомості Верховної Ради України 1992. № 30. Ст. 414. URL: http: // 

zakon.rada.gov.ua. (дата звернення 27.08.2020). 

27. Про пріорітетність соціального розвитку села та агропромислового 

комплексу в народному господарстві України: Закон України в редакції від 

15.05.1992 // Відомості Верховної Ради України. 1992. № 32. Ст. 453. URL: 

http: // zakon.rada.gov.ua. (дата звернення 27.08.2020). 

28. Про зерно та ринок зерна в Україні: Закон України від 04.07.2002 // 

Відомості Верховної Ради України  2002. № 35. Ст. 258. URL: http: // 

zakon.rada.gov.ua. (дата звернення 27.08.2020). 

29.  Про економічну самостійність України: Закон України від 

03.08.1990 № 142-XII // Відомості Верховної Ради УРСР. 21.08.1990 - 1990 

р., № 34, стор. 499 URL: http: // zakon.rada.gov.ua. (дата звернення 27.08.2020). 

30. Про забезпечення санітарного і епідемічного благополуччя 

населення: Закон України від 24.02.1994 № 4004-XII // Відомості Верховної 

Ради України вiд 05.07.1994 - 1994 р., № 27, ст. 218. URL: http: // 

zakon.rada.gov.ua. (дата звернення 27.08.2020). 



31. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його 

банкрутом: Закон України від 14.05.1992 № 2343-XII // Відомості Верховної 

Ради України вiд 04.08.1992 - 1992 р., № 31, стаття 440. URL: http: // 

zakon.rada.gov.ua. (дата звернення 27.08.2020). 

32. Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів 

господарювання, пов’язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для 

лазерних систем зчитування: Закон України від 17.01.2002 № 2953-III // 

Відомості Верховної Ради України вiд 26.04.2002 - 2002 р., № 17, ст. 121. 

URL: http: // zakon.rada.gov.ua. (дата звернення 27.08.2020). 

33. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України вiд 16.04.1991 

№ 959-XII // Відомості Верховної Ради УРСР вiд 16.07.1991 - 1991 р., 29, 

стаття 377 URL: http: // zakon.rada.gov.ua. (дата звернення 27.08.2020). 

34. Про третейські суди: Закон України від 11.05.2004 № 1701-IV 

Відомості Верховної Ради України вiд 27.08.2004 - 2004 р., № 35, стор. 1374, 

ст. 412. URL: http: // zakon.rada.gov.ua. (дата звернення 27.08.2020). 

35. Про основи містобудування: Закон України від 16.11.1992 // 

Відомості Верховної Ради України. 1992. № 52. Ст.683. URL: http: // 

zakon.rada.gov.ua. (дата звернення 27.08.2020). 

36. Про відповідальність підприємств, їх об’єднань, установ та 

організацій за правопорушення у сфері містобудування: Закон України від 

14.10.1994 // Відомості Верховної Ради України.1994. № 46. Ст. 411. URL: 

http: // zakon.rada.gov.ua. (дата звернення 27.08.2020). 

37. Про архітектурну діяльність: Закон України від 20.05.1999 // 

Відомості Верховної Ради України. 1999. № 31. Ст.246. URL: http: // 

zakon.rada.gov.ua. (дата звернення 27.08.2020). 

38. Про Національну раду України з питань телебачення i 

радiомовлення: Закон України від 23.09.1997 // Відомості Верховної Ради 

України. 1997. № 48. Ст. 296. URL: http: // zakon.rada.gov.ua. (дата звернення 

27.08.2020). 

39. Про радiочастотний ресурс України: Закон України від 01.06.2000 // 

Відомості Верховної Ради України. 2000. № 36. Ст. 298. URL: http: // 

zakon.rada.gov.ua. (дата звернення 27.08.2020). 

40. Про поштовий зв’язок: Закон України від 04.10.2001 // Відомості 

Верховної Ради України.2002. № 6. Ст. 39. URL: http: // zakon.rada.gov.ua. 

(дата звернення 27.08.2020). 

41. Про Національну систему конфіденційного зв’язку: Закон України 

від 10.01.2002 // Відомості Верховної Ради України. 2002. № 15. Ст. 103. 

URL: http: // zakon.rada.gov.ua. (дата звернення 27.08.2020). 

42. Про товарну біржу: Закон України від 10.12.1991 // Відомості 

Верховної Ради України. 1992. № 10. Ст. 139. URL: http: // zakon.rada.gov.ua. 

(дата звернення 27.08.2020). 

43. Про затвердження положеннь щодо захисту прав споживачів: 

Постанова Верховної Ради України від 25.01.1995 // Відомості Верховної 

Ради України 1995. № 5. Ст. 34. URL: http: // zakon.rada.gov.ua. (дата 

звернення 27.08.2020). 



44. Про структурну перебудову вугільної промисловості: Указ 

Президента України від 07.02.1996 № 116. URL: http: // zakon.rada.gov.ua. 

(дата звернення 27.08.2020). 

45. Про реформування нафтогазового комплексу України: Указ 

президента України від 25.02.1998. № 151. URL: http: // zakon.rada.gov.ua. 

(дата звернення 27.08.2020). 

46. Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного 

сектора економіки: Указ Президента України від 03.12.1999. № 1529. URL: 

http: // zakon.rada.gov.ua. (дата звернення 27.08.2020). 

47. Положення про Міністерство аграрної політики України: 

Затверджене Указом Президента України від 07.06.2000. № 772. URL: http: // 

zakon.rada.gov.ua. (дата звернення 27.08.2020). 

48. Про заходи щодо підвищення ефективності управління 

підприємствами в галузі геології і розвідки надр: Указ Президента України 

від 14.06.2000. № 802. URL: http: // zakon.rada.gov.ua. (дата звернення 

27.08.2020). 

49. Про реалізацію окремих положень Закону України «Про захист 

прав споживачів»: Постанова Кабінету Міністрів України від 02.04.1994. № 

215. URL: http: // zakon.rada.gov.ua. (дата звернення 27.08.2020). 

50. Правила роздрібної торгівлі нафтопродуктами: Затверджені 

постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.1997 № 1442. URL: http: // 

zakon.rada.gov.ua. (дата звернення 27.08.2020). 

51. Про розмежування функцій з видобування, транспортування, 

зберігання і реалізації природного газу: Постанова Кабінету Міністрів 

України від 24.07.1998. № 1173. URL: http: // zakon.rada.gov.ua. (дата 

звернення 27.08.2020). 

52. Положення про порядок накладення на суб’єктів господарської 

діяльності штрафів за порушення законодавства про електроенергетику: 

Затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.1999. № 1312. 

URL: http: // zakon.rada.gov.ua. (дата звернення 27.08.2020). 

53. Правила торгівлі на ринках: Затверджені наказом Мінекономіки, 

МВС, ДПА, Держстандарту України від 26.02.2002 № 57/188/84/105 

(Зареєстровані в Мінюсті України 22.03.2002 за № 288/6576). URL: http: // 

zakon.rada.gov.ua. (дата звернення 27.08.2020). 

54. Положення про штрихове кодування товарів: Затверджене наказом 

Мінекономіки України від 20.08.1996. № 530 (Зареєстроване в Мінюсті 

України 05.09.2002 за № 733). URL: http: // zakon.rada.gov.ua. (дата звернення 

27.08.2020). 

55. Адміністративне право України / За ред. С. В. Ківалова. Одеса., 

2013. С. 208-225. 

56. Бабак О. Застосування штрафів як різновиду спеціальних санкцій до 

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності / О. Бабак Підприємництво, 

господарство і право. 2008. № 4. С.21-25. 

57.Богун В., Солодухін Г. Господарсько-правова відповідальність за 

порушення законодавства про ціни. Підприємництво господарство і право.  

№1. 2015. 



58.  Вінник О. М. Господарське право: навч. посіб. 2-ге вид., змін. та 

доп. Київ.: Правова єдність, 2009. 

59. Господарське законодавство України: 36. нормативних актів. 

Уклад. В. С. Щербина, О. В. Щербина. Київ.: Атіка, 2011. 

60. Господарське право: Практикум В. С. Щербина, Г. В. Пронська, 

О. М. Вінник та інші; за заг. ред. В. С. Щербини. Київ.: Юрінком Інтер, 2011. 

61. Денисенко О. Потреба удосконалення стягнення штрафних санкцій 

/ О. Денисенко Право України. 2018. № 7. С.136-140. 

62. Джунь В. В. Інститут неспроможності: світовий досвід розвитку 

особливості становлення в Україні: Монографія. Львів, 2000. 

63. Жук Л. А. Господарське право: навч. посіб. Л. А.Жук, І. Л.Жук, 

О. М.Неживець. Київ.: Кондор, 2017. 

64. Звєрєва О. В. Господарсько - правове забезпечення права споживача 

на безпечність товарів, робіт, послуг. Вісник господарського судочинства. 

2008. № 2. С.93-99. 

65. Лук'янець Д. Про правову природу адміністративно-господарських 

санкцій. Підприємництво господарство і право. №3. 2015. С. 10 – 15. 

66. Минюк Д. Юридична відповідальність суб’єктів зовнішньоеко-номічної 

діяльності в Україні та порядок її застосування. Підприємство, госпо-

дарство і право. 2007. № 6. С. 360. 

67. Мілаш В. Про розвиток господарсько-правового регулювання 

договірних відносин. Підприємництво, господарство і право. 2007. № 5. С. 

36-40. 

68. Мороз Л. Я. Господарсько-правова відповідальність товарних бірж. 

Вісник господарського судочинства. 2008. № 4. С.105-113. 

69. Литвинова А. П. Проблеми процесуальних форм вирішення 

господарських спорів за відсутності відповідача у судовому процесі. Вісник 

господарського судочинства. 2005. № 3. С.29-32. 

70. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України: 2-

е вид., перероб. і допов. За заг. ред. Г. Л. Знаменського, В. С. Щербіни; Кол. 

авт.: О. А. Беляневич, О. М. Вінник, В. С. Щербина та ін. Київ.: Юринком 

Інтер, 2008. 720с. 

71. Сиротенко С. Є. Деякі теоретично-практичні питання визначен-ня 

розміру відшкодування моральної (немайнової) шкоди. Вісник Верховного 

Суду України. 2002. № 6(34). С. 42. 

 

ДОДАТКОВА 

 

72. Судіна В. Практика вирішення господарських спорів (за 

матеріалами Верховного Суду України). Бухгалтерія. 2004. № 34. С.68-73. 

73. Судіна В. Практика вирішення господарських спорів. Бухгалтерія. 

2004. № 38. С.94-97. 

74. Сушко Л. Застосування штрафних санкцій за порушення вимог 

Закону України від 12.05.91 р. № 1023-ХІІ «Про захист прав споживачів». 

Вісник податкової служби України. 2018. № 44. С.44-48. 

 

Додаткова література (іноземні джерела) 



75. Bagley C. E. Winning Legally: the Value of Legal Astuteness. Academy of 

Management Review. 2008. Vol. 33. No. 2. Pp. 378–390. URL: http://cbagleyhbs. 

edu.tripod.com/cases/winninglegallyamr.pdf 

76. European Commission. «Annual Report on European SMEs 2013/2014 - 

A Partial and Fragile Recovery Final Report - July 2014». URL: 

http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendlyenvironment/performance-

review/files/supporting-documents/2014/annual-reportsmes-2014_en.pdf (дата 

звернення 01.02.2021). 

77. European Commission. «Growth/ Internal market, industry, 

entrepreneurship and SMEs. What is an SME?». URL: 

http://ec.europa.eu/growth/smes/business-riendlyenvironment/smedefinition 

/index_en.htm (дата звернення 27.08.2020). 

78. Porter Michael E., Kramer Mark R. Creating Shared Value / Michael E. Porter, 

Mark R. Kramer // Harvard Business Review. 2011. № 1. URL: 

https://hbr.org/2011/01/the-big-idea-creating-shared-value 

 

Інформаційні ресурси 

http://www.president.gov.ua. - офіційний веб-сайт Президента України. 

http://www.portal.rada.gov.ua - офіційний веб-сайт Верховної Ради 

України.  

http://www.kmu.gov.ua - офіційний веб-сайт Кабінету Міністрів України.  

http://www.mvs.gov.ua - офіційний веб-сайт Міністерства внутрішніх 

справ України. 

http://www.court.gov.ua/vscourt - офіційний веб портал судової влади в 

Україні 

http://www.scourt.gov.ua - офіційний веб-сайт Верховного Суду України.  

http://www.sc.gov.ua - офіційний веб-сайт Вищого спеціалізованого суду 

з розгляду цивільний і кримінальних справ. 

http://www.sbu.gov.ua - офіційний веб-сайт СБУ. 

http://www.gp.gov.ua - офіційний веб-сайт Генеральної прокуратури 

України. 

http://www.minjust.gov.ua - Офіційний веб-сайт Міністерства юстиції 

України. 

http://www.reyestr.court.gov.ua - єдиний реєстр судових рішень в Україні. 

http://www.police.ua - Форум працівників МВС України. 

http://www.vkka.gov.ua - офіційний сайт Вищої кваліфікаційної комісії 

адвокатури. 

http://www.nbuv.gov.ua - Національної бібліотеки України ім. 

В.І.Вернадського. 

http://www.catalogue.nplu.org - Національна парламентська бібліотека 

України. 

http://www.pravoznavec.com.ua - Електронна бібліотека юридичної 

літератури “Правознавець”. 

http://www.icpo.centrmia.gov.ua - сайт Національного центрального бюро 

Інтерполу в Україні. 

 

https://hbr.org/2011/01/the-big-idea-creating-shared-value
http://www.president.gov.ua/
http://www.portal.rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.mvs.gov.ua/
http://www.court.gov.ua/vscourt
http://www.scourt.gov.ua/
http://www.sc.gov.ua/
http://www.sbu.gov.ua/
http://www.gp.gov.ua/
http://www.minjust.gov.ua/
http://www.reyestr.court.gov.u/
http://www.police.ua/
http://www.vkka.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.catalogue.nplu.org/
http://www.pravoznavec.com.ua/
http://www.icpo.centrmia.gov.ua/

	8. Рекомендовані джерела
	ОСНОВНА
	1. Конституція України вiд 28.06.1996 № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст.141. URL: http: // zakon.rada.gov.ua. (дата звернення 27.08.2020).
	2. Кодекс України про адміністративні правопорушення вiд 07.12.1984 № 8073-X // Відомості Верховної Ради УРСР. 1984. URL: http: // zakon.rada.gov.ua. (дата звернення 27.08.2020).
	3. Господарський кодекс України вiд 16.01.2003 № 436-IV // Ві-домості Верховної Ради, 2003, N 18, N 19-20, N 21-22 ст.144. URL: http: // zakon.rada.gov.ua. (дата звернення 27.08.2020).
	4. Господарський процесуальний кодекс України вiд 06.11.1991 № 1798-XII // Відомості Верховної Ради України вiд 11.02.1992 - 1992 р., № 6, стаття 56. URL: http: // zakon.rada.gov.ua. (дата звернення 27.08.2020).
	5. Кримінальний кодекс України вiд 05.04.2001 р. № 2341-III // Ві-домості Верховної Ради України вiд 29.06.2001 - 2001 р., № 25, стаття 131. URL: http: // zakon.rada.gov.ua. (дата звернення 27.08.2020).
	6. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-1V.// Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, NN 40-44, ст.356. URL: http: // zakon.rada.gov.ua. (дата звернення 27.08.2020).
	7. Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними: Закон України від 18.11.1997 // Відомості Верховної Ради України. 1998. № 9. Ст. 34. URL: http: // zakon.r...
	8. Про видобування і переробку уранових руд: Закон України від 19.11.1997 // Відомості Верховної Ради України. 1998. № 11-12. URL: http: // zakon.rada.gov.ua. (дата звернення 27.08.2020).
	9. Гірничий закон України від 06.10.1999 // Відомості Верховної Ради України. 1999. № 50. Ст. 433. URL: http: // zakon.rada.gov.ua. (дата звернення 27.08.2020).
	10. Про трубопровідний транспорт: Закон України від 15.05.1996 // Відомості Верховної Ради України. 1996. № 29. Ст. 139. URL: http: // zakon.rada.gov.ua. (дата звернення 27.08.2020).
	11. Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними: Закон України від 18.11.1997 // Відомості Верховної Ради України. 1998. № 9. Ст. 34. URL: http: // zakon....
	12. Про нафту і газ: Закон України від 12.07.2001 // Відомості Верховної Ради України. 2001. № 50. Ст. 262. URL: http: // zakon.rada.gov.ua. (дата звернення 27.08.2020).
	13. Про енергозбереження: Закон України від 01.07.1994 // Відомості Верховної Ради України. 1994. № 30. Ст. 283. URL: http: // zakon.rada.gov.ua. (дата звернення 27.08.2020).
	14. Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11.01.2001 р. N 2210-ІІІ // Відомості Верховної Ради (ВВР). 2001. Ст.64 URL: http: // zakon.rada.gov.ua. (дата звернення 27.08.2020).
	15.  Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України від 07.06.1996 № 236/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. 03.09.1996 р., № 36, ст. 164 URL: http: // zakon.rada.gov.ua. (дата звернення 27.08.2020).
	16. Про захист прав споживачів: Закон України від 12.05.1991 № 1023-XII // Відомості Верховної Ради (ВВР), 23.07.1991 - 1991 р., № 30, ст. 379 URL: http: // zakon.rada.gov.ua. (дата звернення 27.08.2020).
	17. Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів: Закон України від 19.12.1995 // Відомості Верховної Ради України. 1995. № 46. Ст. 345. URL: http: // zakon.rada.gov.ua....
	21. Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України від 01.06.2000 № 1775-III // Відомості Верховної Ради (ВВР), вiд 08.09.2000 - 2000 р. № 36. Ст. 299 URL: http: // zakon.rada.gov.ua. (дата звернення 27.08.2020).
	22. Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті: Закон України вiд 23.09.1994 № 185/94-ВР // Відомості Верховної Ради України вiд 04.10.1994 - 1994 р., № 40, стаття 364 URL: http: // zakon.rada.gov.ua. (дата звернення 27.08.2020).
	23. Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами: Закон України від 21.12.2000 № 2181-III // Відомості Верховної Ради (ВВР вiд 09.03.2001 - 2001 р., № 10, Ст. 44. URL: http: // zakon.rada.gov.ua....
	24. Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту: Закон України від 22.12.1998 № 331-XIV //Відомості Верховної Ради (ВВР), 02.04.1999 - 1999 р., № 12, ст. 80 URL: http: // zakon.rada.gov.ua. (дата звернення 27.08.2020).
	25. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців: Закон України від 15.05.2003 № 755-ІУ // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, № 31-32, ст. 263. URL: http: // zakon.rada.gov.ua. (дата звернення 27.08.2020).
	26. Про споживчу кооперацію: Закон України від 10.04.1992 // Відомості Верховної Ради України 1992. № 30. Ст. 414. URL: http: // zakon.rada.gov.ua. (дата звернення 27.08.2020).
	27. Про пріорітетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві України: Закон України в редакції від 15.05.1992 // Відомості Верховної Ради України. 1992. № 32. Ст. 453. URL: http: // zakon.rada.gov.ua. (дата з...
	28. Про зерно та ринок зерна в Україні: Закон України від 04.07.2002 // Відомості Верховної Ради України  2002. № 35. Ст. 258. URL: http: // zakon.rada.gov.ua. (дата звернення 27.08.2020).
	29.  Про економічну самостійність України: Закон України від 03.08.1990 № 142-XII // Відомості Верховної Ради УРСР. 21.08.1990 - 1990 р., № 34, стор. 499 URL: http: // zakon.rada.gov.ua. (дата звернення 27.08.2020).
	30. Про забезпечення санітарного і епідемічного благополуччя населення: Закон України від 24.02.1994 № 4004-XII // Відомості Верховної Ради України вiд 05.07.1994 - 1994 р., № 27, ст. 218. URL: http: // zakon.rada.gov.ua. (дата звернення 27.08.2020).
	31. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України від 14.05.1992 № 2343-XII // Відомості Верховної Ради України вiд 04.08.1992 - 1992 р., № 31, стаття 440. URL: http: // zakon.rada.gov.ua. (дата звернення 27.08....
	32. Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування: Закон України від 17.01.2002 № 2953-III // Відомості Верховної Ради України вiд 26.04...
	33. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України вiд 16.04.1991 № 959-XII // Відомості Верховної Ради УРСР вiд 16.07.1991 - 1991 р., 29, стаття 377 URL: http: // zakon.rada.gov.ua. (дата звернення 27.08.2020).
	34. Про третейські суди: Закон України від 11.05.2004 № 1701-IV Відомості Верховної Ради України вiд 27.08.2004 - 2004 р., № 35, стор. 1374, ст. 412. URL: http: // zakon.rada.gov.ua. (дата звернення 27.08.2020).
	35. Про основи містобудування: Закон України від 16.11.1992 // Відомості Верховної Ради України. 1992. № 52. Ст.683. URL: http: // zakon.rada.gov.ua. (дата звернення 27.08.2020).
	36. Про відповідальність підприємств, їх об’єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування: Закон України від 14.10.1994 // Відомості Верховної Ради України.1994. № 46. Ст. 411. URL: http: // zakon.rada.gov.ua. (дата звернення...
	37. Про архітектурну діяльність: Закон України від 20.05.1999 // Відомості Верховної Ради України. 1999. № 31. Ст.246. URL: http: // zakon.rada.gov.ua. (дата звернення 27.08.2020).
	38. Про Національну раду України з питань телебачення i радiомовлення: Закон України від 23.09.1997 // Відомості Верховної Ради України. 1997. № 48. Ст. 296. URL: http: // zakon.rada.gov.ua. (дата звернення 27.08.2020).
	39. Про радiочастотний ресурс України: Закон України від 01.06.2000 // Відомості Верховної Ради України. 2000. № 36. Ст. 298. URL: http: // zakon.rada.gov.ua. (дата звернення 27.08.2020).
	40. Про поштовий зв’язок: Закон України від 04.10.2001 // Відомості Верховної Ради України.2002. № 6. Ст. 39. URL: http: // zakon.rada.gov.ua. (дата звернення 27.08.2020).
	41. Про Національну систему конфіденційного зв’язку: Закон України від 10.01.2002 // Відомості Верховної Ради України. 2002. № 15. Ст. 103. URL: http: // zakon.rada.gov.ua. (дата звернення 27.08.2020).
	55. Адміністративне право України / За ред. С. В. Ківалова. Одеса., 2013. С. 208-225.
	56. Бабак О. Застосування штрафів як різновиду спеціальних санкцій до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності / О. Бабак Підприємництво, господарство і право. 2008. № 4. С.21-25.
	57.Богун В., Солодухін Г. Господарсько-правова відповідальність за порушення законодавства про ціни. Підприємництво господарство і право.  №1. 2015.
	58.  Вінник О. М. Господарське право: навч. посіб. 2-ге вид., змін. та доп. Київ.: Правова єдність, 2009.
	59. Господарське законодавство України: 36. нормативних актів. Уклад. В. С. Щербина, О. В. Щербина. Київ.: Атіка, 2011.
	60. Господарське право: Практикум В. С. Щербина, Г. В. Пронська, О. М. Вінник та інші; за заг. ред. В. С. Щербини. Київ.: Юрінком Інтер, 2011.
	61. Денисенко О. Потреба удосконалення стягнення штрафних санкцій / О. Денисенко Право України. 2018. № 7. С.136-140.
	62. Джунь В. В. Інститут неспроможності: світовий досвід розвитку особливості становлення в Україні: Монографія. Львів, 2000.
	63. Жук Л. А. Господарське право: навч. посіб. Л. А.Жук, І. Л.Жук, О. М.Неживець. Київ.: Кондор, 2017.
	64. Звєрєва О. В. Господарсько - правове забезпечення права споживача на безпечність товарів, робіт, послуг. Вісник господарського судочинства. 2008. № 2. С.93-99.
	65. Лук'янець Д. Про правову природу адміністративно-господарських санкцій. Підприємництво господарство і право. №3. 2015. С. 10 – 15.
	66. Минюк Д. Юридична відповідальність суб’єктів зовнішньоеко-номічної діяльності в Україні та порядок її застосування. Підприємство, госпо-дарство і право. 2007. № 6. С. 360.
	67. Мілаш В. Про розвиток господарсько-правового регулювання договірних відносин. Підприємництво, господарство і право. 2007. № 5. С. 36-40.
	68. Мороз Л. Я. Господарсько-правова відповідальність товарних бірж. Вісник господарського судочинства. 2008. № 4. С.105-113.
	69. Литвинова А. П. Проблеми процесуальних форм вирішення господарських спорів за відсутності відповідача у судовому процесі. Вісник господарського судочинства. 2005. № 3. С.29-32.
	70. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України: 2-е вид., перероб. і допов. За заг. ред. Г. Л. Знаменського, В. С. Щербіни; Кол. авт.: О. А. Беляневич, О. М. Вінник, В. С. Щербина та ін. Київ.: Юринком Інтер, 2008. 720с.
	71. Сиротенко С. Є. Деякі теоретично-практичні питання визначен-ня розміру відшкодування моральної (немайнової) шкоди. Вісник Верховного Суду України. 2002. № 6(34). С. 42.
	Інформаційні ресурси


