2
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1. Опис навчальної дисципліни
Найменування показників
Кількість кредитів/годин
Усього годин аудиторної роботи
в т.ч.:
- лекційні заняття, год.
- практичні заняття, год.
- лабораторні заняття, год.
- семінарські заняття, год.
Усього годин самостійної роботи
Вид семестрового контролю

Всього годин
Денна
Заочна
форма
форма
навчання
навчання
3/90
3/90
48
12
16
32

4
8

42
залік

78
залік

Примітка.
Частка аудиторного навчального часу студента у відсотковому вимірі:
для денної форми навчання –53,3%.
для заочної форми навчання –13,3%
2. Предмет, мета та завдання навчальної дисципліни
2.1. Предмет та мета вивчення навчальної дисципліни
Предметомвивчення
навчальної
дисципліни
«Господарсько-правове
адміністрування» є основні напрями державного адміністрування у сфері
діяльності суб’єктів господарювання.
Метоювивчення навчальної дисципліниє опанування та засвоєння
здобувачами вищої освіти теоретичних знань щодо основних правових понять та
інститутів державного адмінстрування у сфері господарської діяльності.
2.2. Завдання навчальної дисципліни зумовлені необхідністю засвоєння
теоретичних знань щодо основних правових понять та інститутів державного
адмінстрування у сфері господарської діяльності.
Вивчення
навчальної
дисципліни
передбачає
формування
у
студентівнеобхідних компетентностей:
загальні компетентності:
ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
фахові компетентності:
СК 1. Здатність до аналізу та оцінки соціально-економічних процесів,
розгляду суспільних явищ в конкретних історичних умовах.
2.3. Програмні результати навчання
ПРН 1. Розуміти сутність, принципи та причинно-наслідкові зв’язки різних
суспільних явищ, вміти аналізувати історичні події та процеси.
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Кількість годин
денна форма навчання
заочна форма навчання
(ДФН)
(ЗФН)
у тому числі
у тому числі
л

п

лаб. інд. с.р.

усього

усього

3. Структура навчальної дисципліни
3.1.Розподіл навчальних занять за розділами дисципліни

л

п лаб інд

с.р

Розділ 1 Загальні положення господарсько-правового адміністрування
Тема 1. Поняття і предмет
господарсько-правового
8
4
4
2
2 адміністрування
Тема 2. Значення публічного
адміністрування у сфері
6
2
4
господарської діяльності
Тема 3. Організаційноправові форми здійснення
8
2
6
2
- 2
господарської діяльності
Тема 4. Державне
забезпечення розвитку
8
2
6
2
- 2
підприємництва
Тема 5. Господарські
5
5
8
8
договори
Усього по Розділу 1
35 10 20
5 14 2 4
8
Розділ 2 Особливості господарсько-правового адміністрування в окремих напрямах
Тема 6. Правове регулювання
відносин власності та майна у
6
2
4
4
2 2
сфері господарювання
Тема 7. Державний нагляд і
контроль у сфері
6
господарювання
Тема 8. Господарсько6
правова відповідальність
Тема 9. Зобов’язальні
відносини у сфері
5
господарсько-правового
адміністрування
Тема 10. Правові основи
законодавчого регулювання 5
конкуренції та монополії
Усього годин по Розділу 2
28
Інші види самостійної
27
роботи
Усього годин
90

2

4

-

2

-

2

-

2

4

-

-

-

-

-

0

0

5

4

-

-

4

0

0

5

4

-

-

4

6

12

10

14

2

4

8

27

62

42

90

16

32

62
8

4

78

5

3.2.Лекційні заняття
№
з/п

Назви тем та короткий зміст за навчальною програмою

Тема 1. Поняття і предмет господарсько-правового
адміністрування
Історія
становлення розвитку господарської
діяльності.
1
Об’єктивна необхідність державного регулювання економіки і
господарської діяльності. Поняття, зміст, ознаки та принципи
державного регулювання господарської діяльності
Тема 2. Значення публічного адміністрування у сфері
господарської діяльності
Економічні функції держави. Сутність і метод публічного
2 адміністрування господарської діяльності. Система органів
державного регулювання господарської діяльності. Економікоправові проблеми регулювання і дерегулювання господарської
діяльності
Тема 3. Організаційно-правові форми здійснення господарської
діяльності
Поняття та загальна характеристика суб’єктів господарської
діяльності. Громадянин як суб’єкт підприємництва. Підприємство:
3
поняття, види, організаційні форми. Господарські товариства як
суб’єкти
господарської
діяльності.
Правове
становище
господарських об’єднань. Правове положення іноземних
підприємств та підприємств з іноземними інвестиціями
Тема 4. Державне забезпечення розвитку підприємництва.
Підприємництво як спосіб господарської діяльності. Державне
4
регулювання підприємництва. Фінансування державної підтримки
підприємництва
Тема 5. равове регул вання відносин власності та майна у сфері
господар вання
5
уб’є
г
ю
я
б
ч
я
я
х
у
б
ч
я
я
у
Тема 6. Державний нагляд і контроль у сфері господарювання
Поняття та значення державного контролю у сфері господарської
діяльності. Принципи державного контролю у сфері господарської
6 діяльності. Нормативне забезпечення організації і здійснення
державного контролю у сфері господарської діяльності. Правове
положення учасників державного контролю у сфері господарської
діяльності
Тема 7. Господарсько-правова відповідальність
Поняття, принципи, функції та види юридичної відповідальності.
Господарсько-правова відповідальність у сфері підприємництва.
7
Адміністративна відповідальність за правопорушення в сфері
господарської діяльності. Кримінальна відповідальність за
злочини у сфері господарської діяльності
Усього годин

Кількість
годин
ДФН
ЗФН

4

2

2

2

2

2

2

2

2

16

4

6

3.3.Практичні (лабораторні, семінарські) заняття
№
з/п

1

2

3

4

5

6

Назви тем та короткий зміст за навчальною програмою
Тема 1.
Поняття
і
предмет
господарсько-правового
адміністрування
1. Сутність та юридична природа господарської діяльності як
правового регулювання
2. Підприємництво як основна форма господарської діяльності:
поняття, ознаки, принципи
3. Законодавче забезпечення господарської діяльності в Україні
Тема 2. Значення публічного адміністрування у сфері
господарської діяльності
1.Економічні функції держави.
2. Сутність і метод публічного адміністрування господарської
діяльності.
3. Система органів державного регулювання господарської
діяльності.
4. Економіко-правові проблеми регулювання і дерегулювання
господарської діяльності
Тема 3. Організаційно-правові форми здійснення господарської
діяльності
1. Поняття та загальна характеристика суб’єктів господарської
діяльності.
2. Громадянин як суб’єкт підприємництва.
3. Підприємство: поняття, види, організаційні форми.
4. Господарські товариства як суб’єкти господарської діяльності.
5. Правове становище господарських об’єднань.
6. Правове положення іноземних підприємств та підприємств з
іноземними інвестиціями
Тема 4. Державне забезпечення розвитку підприємництва
1. Поняття, суть і принципи державного регулювання
підприємницької діяльності
2. Державна підтримка підприємництва
3. Органи,
що
здійснюють
державне
регулювання
підприємництва, та їх правовий статус
4. Дерегулювання підприємницької діяльності
Тема 5. равове регул вання відносин власності та майна у
сфері господар вання
1. Поняття та зміст правового режиму майна суб’єктів
підприємництва
2. Поняття та склад майна суб’єктів підприємництва
3. Правовий статус майна громадянина-підприємця
4. Правовий
режим
майна
юридичних
осібсуб’єктів
підприємницької діяльності
Тема 6. Державний нагляд і контроль у сфері господарювання
1. Поняття та види державного контролю
2. Здійснення державного контролю у сферах господарювання
(підприємництва)
3. Правовий статус органів у процесі здійснення державного
контролю у сфері підприємницької діяльності
4. Правовий статус суб’єктів підприємництва у процесі

Кількість годин
ДФН
ЗФН

4

4

6

2

6

2

4

4

2

7
здійснення державного контролю
Тема 7. Господарсько-правова відповідальність
1. Поняття,
принципи,
функції
та
види
юридичної
відповідальності у сфері підприємництва
2. Господарсько-правова
відповідальність
суб’єктів
7 підприємництва
3. Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері
підприємницької діяльності
4. Кримінальна відповідальність за злочини, вчинені у сфері
підприємництва
Усього годин

4

2

32

8

3.4. Самостійна робота
№
з/п

Назви тем та короткий зміст за навчальною програмою

Тема 1. Господарські договори
1. Поняття, ознаки та функції господарського договору.
2. Класифікація господарських договорів.
1
3. Форма господарського договору.
4. Зміст і особливості укладення окремих видів господарських
договорів.
Тема 2. Зобов’язальні відносини у сфері господарсько-правового
адміністрування
1. Поняття, види та підстави виникнення господарських
зобов’язань.
2
2. Виникнення господарських зобов’язань.
3. Виконання господарських зобов’язань.
4. Способи забезпечення виконання зобов’язань.
5. Припинення, розірвання та недійсність господарських
зобов’язань.
Тема 3. Правові основи законодавчого регулювання конкуренції
та монополії
1. Економічна
конкуренція:
поняття
та
законодавче
регулювання
2. Монополії
та
монопольне
становище
суб’єкта
3
підприємництва
3. Поняття та види недобросовісної конкуренції
4. Порушення законодавства у сфері економічної конкуренції
5. Повноваження державних органів, що забезпечують захист
та розвиток конкуренції в підприємницькій діяльності
Підготовка до навчальних занять та контрольних заходів
Усього годин

Кількість
годин
ДФН
ЗФН

5

8

5

4

5

4

27
42

62
78
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4. Індивідуальні завдання
Індивідуальне завдання виконується за бажанням студентів з метою
покращення балу поточного контролю на основі написання реферату або
підготовки доповіді на одну із запропонованих тем:
1. Актуальні проблеми розвитку господарської діяльності
2. Пріоритетні
напрямки
вдосконалення
державного
регулювання
господарської діяльності
3. Методи стимулювання суспільно важливих видів господарської діяльності
4. Сутність і призначення державного регулювання господарської діяльності в
демократичному суспільстві з соціально орієнтованою ринковою економікою
5. Поняття та значення організаційно-управлінських засад у сфері
господарювання
6. Державний рівень організації господарської діяльності та керівництво нею
7. Особливості управління господарською діяльністю в комунальному секторах
економіки
8. Методологічні засади національної доктрини правового регулювання у сфері
господарювання
9. Досвід правового забезпечення державного регулювання господарської
діяльності у зарубіжних країнах
10.Проблеми забезпечення ефективності регуляторних актів
11.Фінансування розвитку регіонів
12.Інститут неустойки в господарських правовідносинах
13.Механізм державного регулювання підприємництва
14.Фінансово-інвестиційні
важелі
державного
впливу на
розвиток
підприємництва
15.Україна у міжнародних рейтингах розвитку підприємництва
16.Адаптація законодавства України у сфері підприємництва до законодавства
ЄС як складова правової реформи
17.Впровадження в Україні принципів Європейської хартії для малих
підприємств
18.Загальні тенденції правового регулювання відносин власності у сфері
економіки
19.Особливості правового режиму публічних форм власності
20.Право приватно-колективної власності
21.Використання природних ресурсів у сфері господарювання
22.Використання прав інтелектуальної власності у сфері господарювання
23.Поняття та загальні засади здійснення корпоративних прав
24.Правовий режим цінних паперів у господарській діяльності
25.Особливості міжнародної конкуренції
26.Правові засади захисту економічної конкуренції в Україні
27.Напрямки вдосконалення механізму регулювання економічної конкуренції
28.Державна економічна політика в сфері антимонопольного регулювання
29.Антимонопольне регулювання ринку землі
30.Антимонопольний контроль за концентрацією господарських структур
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31.Державна система захисту економічної конкуренції
32.Правове забезпечення регулювання цін і тарифів як засобу державного
регулювання підприємництва
33.Господарсько-правова відповідальність за порушення законодавства про ціни
34.Економіко-правові аспекти державного регулювання цін на продукцію
суб’єктів придбаних монополій
35.Удосконалення правового регулювання цін і ціноутворення – важливий засіб
підтримки аграрних товаровиробників
36.Правові колізії державного регулювання ціноутворення
37.Методи правового регулювання цін
38.Організаційно-правові заходи посилення контролю за ціновою політикою
вітчизняних виробників
39.Законодавче забезпечення інноваційної діяльності в Україні: аналіз та оцінка
40.Сутність міжнародної науково-технічної діяльності
41.Державне регулювання науково-технічної діяльності
42.Міжнародне науково-технічне співробітництво та його регулювання
43.Державне регулювання трансферу технологій
44.Сучасний стан науково-технічного потенціалу України та перспективи
міжнародного науково-технічного співробітництва
45.Напрямки розвитку науково-технічної діяльності в економіці України
46.Договори у сфері кредитно-розрахункових відносин
47.Загальна характеристика міжнародних кредитно-розрахункових відносин
48.Співвідношення понять
господарсько-правова
відповідальність та
господарсько правові санкції
49.Господарсько-правова відповідальність при порушенні господарських
зобов’язань
50.Стимулююча функція господарсько-правової відповідальності
5. Методи навчання
Форми проведення поточної перевірки протягом семестру: усна
співбесіда;письмове фронтальне опитування; експрес-контроль (тестовий);
консультація з метою контролю; домашнє завдання групового чи індивідуального
характеру; перевірки розв’язку ситуаційних задач; виконання самостійної та
індивідуальної роботи.
6. Методи контролю
Форми проведення поточної перевірки протягом семестру:усна
співбесіда;письмове
фронтальне
опитування;експрес-контроль
(тестовий);колоквіуми;консультація з метою контролю;домашнє завдання
групового чи індивідуального характеру;перевірки розв’язку ситуаційних задач;
виконання самостійної та індивідуальної роботи.
7. Критерії оцінювання результатів навчання студентів
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Максимальна кількість балів за засвоєння дисципліни протягом семестру
становить 100:
100 (ПК) = 100,
де:
100 (ПК) – 100 максимальних балів з поточного контролю, які може набрати
студент за семестр;
За підсумками семестрового контролю в залікову відомість студентові у графі
«за національною шкалою» виставляється оцінка «зараховано/не зараховано».
Для студентів заочної форми освіти при складанні заліку бали розподіляються
таким чином:
30 (ПК) + 70 (ТСР) =100
30 (ПК) – 30 максимальних балів з поточного контролю (ПК), які може
набрати студент під час настановної та лабораторно-екзаменаційної сесії.
70 (ТСР) – бали за виконання тематичної самостійної роботи у міжсесійний
період за програмою курсу.
Тематична самостійна робота – це завершена теоретична чи практична робота
в межах навчальної дисципліни, яка виконується на основі знань, умінь і навичок,
здобутих у процесі опрацювання тем, винесених на самостійне вивчення у
міжсесійний період та охоплює зміст навчального курсу в цілому.
Шкала оцінювання (національна та ECTS)
Сума балів за всі
види навчальної
діяльності

Оцінка
ECTS

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового
проекту (роботи), практики
відмінно

90 – 100
82-89
74-81
64-73
60-63

А
В
С
D
Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю
повторного складання

F

незадовільно з обов’язковим
повторним вивченням
дисципліни

0-34

добре

для заліку

зараховано

задовільно
не зараховано з
можливістю повторного
складання
не зараховано з
обов’язковим повторним
вивченням

За підсумками семестрового контролю в залікову відомість студентові у графі
«за національною шкалою» виставляється оцінка «зараховано/не зараховано».
Оцінка «зараховано» (60-100 балів) ставиться студентові, який виявив знання
основного навчального матеріалу в обсязі, необхідному для подальшого навчання і
майбутньої роботи за фахом, здатний виконувати завдання, передбаченні
програмою, ознайомлений з основною рекомендованою літературою; при
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виконанні завдань припускається помилок, але демонструє спроможність їх
усувати.
Оцінка «незараховано» (0-59 балів) ставиться студентові, який допускає
принципові помилки у виконанні передбачених програмою завдань, не може
продовжити навчання чи розпочати професійну діяльність без додаткових занять з
відповідної дисципліни.
7.2. Контроль успішності студентів заочної форми навчання
Успішність студента оцінюється шляхом проведення поточного та
підсумкового контролю (залікового контролів). Максимальна кількість балів з
навчальної дисципліни, яку може отримати студент протягом семестру, становить
100.
Дані про успішність студента заносяться викладачами у «Журнал обліку
відвідування занять та контролю успішності студентів», «Залікову відомість».
У зв'язку з чим, що для студентів заочної форми навчання співвідношення
обсягу годин, відведених на аудиторні заняття та самостійну роботу, має значні
відмінності від денної форми (для кожної дисципліни визначається навчальною та
робочою програмами), відповідно є відмінності у розподілі балів для дисциплін та
критеріїв оцінювання.
Розподіл балів для дисциплін, які завершуються заліком:
30 (ПК) + 70 (ТСР) = 100
Семестр
Поточний
Тематична с/р
Сумарна оцінка
контроль
1
30
70
100
30(ПК) – 30 максимальних балів з поточного контролю (ПК), які може набрати
студент під час настановчої сесії.
70(ТСР) – бали за виконання тематичної самостійної роботи у міжсесійний період за
програмою. Тематична самостійна робота — це завершена теоретична чи практична
робота в межах навчальної дисципліни, яка виконується на основі знань, умінь і
навичок, здобутих у процесі опрацювання тем, винесених на самостійне вивчення
у міжсесійний період та охоплює зміст навчального курсу в цілому.
Максимальна оцінка за виконання тематичної самостійної роботи становить
70 балів.
9. Навчально-методичне забезпечення
Для
викладання
курсу
«Господарсько-правове
адміністрування»
використовуються навчальна та робоча програми дисципліни, конспекти лекцій,
методичні рекомендації для проведення практичних занять та самостійної роботи.
10. Рекомендована література
Базова
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1. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // База даних
«Законодавство
України»/ВР
України.
URL:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр.
2. Цивільний кодекс від 16.01.2003 № 435-IV // База даних «Законодавство
України»/ВР України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15.
3. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV// База даних
«Законодавство
України»/ВР
України.
URL:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15.
4. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI// База даних «Законодавство
України»/ВР України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2456-17.
5. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI// База даних «Законодавство
України»/ВР України. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.
6. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.1991 № 959-XII //
База
даних
«Законодавство
України»/ВР
України.
URL:
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/959-12.
7. Про природні монополії: Закон України від 20.04.2000 № 1682-ІІІ // База даних
«Законодавство
України»/ВР
України.
URL:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1682.
8. Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11.01.2001 № 2210-III// База
даних
«Законодавство
України»/ВР
України.
URL:
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2210-14.
9. Про інноваційну діяльність: Закон України від 04.07.2002 № 40-IV// База даних
«Законодавство України»/ВР України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4015.
10.Про кооперацію: Закон України від 10.07.2003 № 1087-IV// База даних
«Законодавство
України»/ВР
України.
URL:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1087.
11.Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності:
Закон України від 11.09.2003 № 1160-IV// База даних «Законодавство України»/ВР
України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1160-15.
12.Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та
громадських формувань: Закон України від 25.05.2003 № 755-IV // База даних
«Законодавство
України»/ВР
України.
URL:
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/755.
13.Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства
Європейського Союзу: Закон України від 18.03.2004 № 1629-IV // База даних
«Законодавство
України»/ВР
України.
URL:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1629.
14.Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності: Закон України від
06.09.2005 № 2806-IV // База даних «Законодавство України»/ВР України. URL:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2806-15.
15.Про холдингові компанії в Україні: Закон України від 15.03.2006 № 3528-IV // База
даних
«Законодавство
України»/ВР
України.
URL:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3528.
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16.Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської
діяльності: Закон України від 05.04.2007 № 877-V // База даних «Законодавство
України»/ВР України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/877-16.
17.Про акціонерні товариства: Закон України від 17.09.2008 № 514-VI // База даних
«Законодавство
України»
/ВР
України.
URL:
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/ru/51.
18.Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення умов ведення
бізнесу в Україні: Закон України від 15.12.2009№ 1759-VI // База даних
«Законодавство
України»
/ВР
України.
URL:
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1759-17.
19.Про особливості здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської
діяльності щодо фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб, які застосовують
спрощену систему оподаткування, обліку та звітності: Закон України від 23.02.2012
№ 4448-VI // База даних «Законодавство України»/ВР України. URL:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4448-17.
20.Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в
Україні: Закон України від 22.03.2012 № 4618-VI// База даних «Законодавство
України»/ВР України. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4618-17.
21.Про публічні закупівлі: Закон України від 25.12.2015 № 922-VIII // База даних
«Законодавство
України»/ВР
України.
URL:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/922-19.
22.Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю: Закон 06.02.2018
№ 2275-VIII// База даних «Законодавство України»/ВР України. URL:
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59093.
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Допоміжна
Актуальні проблеми господарського права: навч. посіб. / за ред. В.С. Щербини.
Київ : Юрінком Інтер, 2012. 528с.
Щербина В. С. Господарське право: підручник. 6-е вид., перероб. і доп. Київ :
Юрінком Інтер, 2013. 640 с.
Безух О. В. Проблеми правового регулювання економічної конкуренції в Україні.
Київ : Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва, 2008. с. 70.
Виноградська А. М. Комерційне підприємництво: сучасний стан, стратегії розвитку
: моногр. Київ : Центр навч. л-ри, 2004. 807 c.
Вінник О.М., Чорна М. В., Бєляєва М. В. Господарське право: курс лекцій. Київ :
Атіка, 2005. 623 с.
Власова Н. О. Економічний механізм регулювання підприємницької діяльності в
роздрібній торгівлі : монографія. Харків : ХДУХТ, 2013. 155 с.
Хомко Л.В., Кульгавець Х.Ю. Правове регулювання підприємницької діяльності:
навчальний посібник. Львів: ЛьвДУВС, 2016. 424 с.
Господарське право : практикум / В. С. Щербина, Г. В. Пронська, О. М. Вінник та
ін.; за заг. ред. В. С. Щербини. Київ : Юрінком Інтер, 2001. 320 с.
Господарське право України: Навч. посіб. / за заг. ред. проф. Н. О. Саніахметової.
Харків : «Одіссей», 2005. 608 с.
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10.Подцерковний О. П. , Квасніцька О. О., Смітюх А. В. Господарське право:
підручник / за ред. О. П. Подцерковного. Харків : Одіссей, 2010. 610 с.
11.Кравчук В. М. Корпоративне право: науково-практичний коментар законодавства
та судової практики. Київ : Істина, 2008. 720 с.
11. Інформаційні ресурси
1. Бібліотечно-інформаційні ресурси: книжковий фондбібліотеки ЛНУВМБ
ім. С.З. Гжицького, Львівської наукової бібліотеки ім. Стефаника НАН України.
2. Електронні інформаційні ресурси:
1)Офіційний портал ВРУ. – Режим доступу:http://www.rada.gov.ua
2)Урядовий портал. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control

