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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників 

Всього годин 

Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів/годин 3/90 3/90 

Усього годин аудиторної роботи 48 12 

в т.ч.: 

- лекційні заняття, год. 

 

16 

 

4 

- практичні заняття, год. 32 8 

- лабораторні заняття, год.   

- семінарські заняття, год.   

Усього годин самостійної роботи 42 78 

Вид семестрового контролю залік залік 

Примітка. 

Частка аудиторного навчального часу студента у відсотковому вимірі: 

для денної форми навчання – 53,3%. 

для заочної форми навчання – 13,3% 
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2. Предмет, мета та завдання навчальної дисципліни 

 

2.1. Предмет та мета вивчення навчальної дисципліни  

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Господарсько-правове 

адміністрування» є основні напрями державного адміністрування у сфері 

діяльності суб’єктів господарювання.  

Метою вивчення навчальної дисципліни є 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, а також формування у 

здобувачів вищої освіти практичних навичок щодо: 1) самостійного вивчення і 

використання актів господарського законодавства та літератури з 

господарського права; 2) самостійного розв’язання проблем, що виникають в 

процесі застосування господарського законодавства; 3) розробки правових 

документів, що використовуються в практичній юридичній діяльності 

(установчих та внутрішніх документів господарських організацій, договорів, 

претензій тощо).   

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у студентів 

необхідних компетентностей: 

1) інтегральна компетентність:  

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми, які характеризуються комплексністю і невизначеністю умов, у сфері 

менеджменту або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та 

методів соціальних та поведінкових наук.  

2) загальні компетентності:  

ЗК1. 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.  

3) фахові компетентності:  

СК6. Здатність діяти соціально відповідально і свідомо. 

СК13. Розуміти принципи і норми права та використовувати їх у 

професійній діяльності. 

 

2.3. Програмні результати навчання 
ПРН1. Знати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського суспільства, верховенства права, прав і свобод людини 

і громадянина в Україні.  

ПРН12. Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки 

функціонування організації.  
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ПРН15. Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та 

громадсько свідомо на основі етичних міркувань (мотивів), повагу до 

різноманітності та міжкультурності.  
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3. Структура навчальної дисципліни 

3.1.Розподіл навчальних занять за розділами дисципліни 

Назви розділів і тем 

Кількість годин 

денна форма здобуття освіти 

(ДФЗО) 

заочна форма здобуття освіти 

(ЗФЗО) 

у
сь

о
го

  у тому числі 

у
сь

о
го

  у тому числі 

л п лаб. інд. с.р. л п лаб. інд. с.р. 

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

Розділ 1. Загальні положення господарсько-правового адміністрування 

Тема 1. Поняття і предмет 

господарсько-правового 

адміністрування 

11 2 4   5 10     10 

Тема 2. Значення 

публічного 

адміністрування у сфері 

господарської діяльності 

11 2 4   5 13 2 2   9 

Тема 3. Організаційно-

правові форми здійснення 

господарської діяльності 

15 4 6   5 15 2 2   11 

Тема 4. Державне 

забезпечення розвитку 

підприємництва 

11 2 4   5 12     12 

Разом за розділом 1 48 10 18   20 50 4 4   42 

Розділ 2. Особливості господарсько-правового адміністрування в окремих напрямах 

Тема 5. Правове 

регулювання відносин 

власності та майна у сфері 

господарювання 

14 2 4   8 12     12 

Тема 6. Державний нагляд 

і контроль у сфері 

господарювання 

14 2 6   6 14  2   12 

Тема 7. Господарсько-

правова відповідальність 
14 2 4   8 14  2   12 

Разом за розділом 2 42 6 14   22 40  4   36 

Усього годин  90 16 32   42 90 8 8   78 
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3.2. Лекційні заняття 

№ 

з/п 
Назви тем та короткий зміст за навчальною програмою 

Кількість 

годин 

ДФН ЗФЗО 

1 

Тема 1. Поняття і предмет господарсько-правового 

адміністрування  

Історія становлення розвитку господарської діяльності. 

Об’єктивна необхідність державного регулювання економіки і 

господарської діяльності. Поняття, зміст, ознаки та принципи 

державного регулювання господарської діяльності 

4  

2 

Тема 2. Значення публічного адміністрування у сфері 

господарської діяльності  

Економічні функції держави. Сутність і метод публічного 

адміністрування господарської діяльності. Система органів 

державного регулювання господарської діяльності. Економіко-

правові проблеми регулювання і дерегулювання господарської 

діяльності  

4 2 

3 

Тема 3. Організаційно-правові форми здійснення господарської 

діяльності  

Поняття та загальна характеристика суб’єктів господарської 

діяльності. Громадянин як суб’єкт підприємництва. Підприємство: 

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 

6 2 

4 

Тема 4. Державне забезпечення розвитку підприємництва. 

Підприємництво як спосіб господарської діяльності. Державне 

регулювання підприємництва. Фінансування державної підтримки 

  підприємництва  

4  

5 

Тема 5. Правове регулювання відносин власності та майна у сфері 

господарювання  

Економіко-правові засади власності. Правовий режим майна 

суб’єкта господарювання. Правове забезпечення використання 

природних ресурсів. Правове забезпечення використання 

інтелектуальної власності 

4  

6 

Тема 6. Державний нагляд і контроль у сфері господарювання  

Поняття та значення державного контролю у сфері господарської 

діяльності. Принципи державного контролю у сфері господарської 

діяльності. Нормативне забезпечення організації і здійснення 

державного контролю у сфері господарської діяльності. Правове 

положення учасників державного контролю у сфері господарської 

діяльності 

6  

7 

Тема 7. Господарсько-правова відповідальність  

Поняття, принципи, функції та види юридичної відповідальності. 

Господарсько-правова відповідальність у сфері підприємництва. 

Адміністративна відповідальність за правопорушення в сфері 

господарської діяльності. Кримінальна відповідальність за 

злочини у сфері господарської діяльності 

4  

Усього годин 16 4 
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3.3. Практичні (лабораторні, семінарські) заняття 

№ 

з/п 
Назви тем та короткий зміст за навчальною програмою 

Кількість годин 

ДФН ЗФЗО 

1 

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 

4  

2 

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 

4 2 

3 

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 

6 2 

4 

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 

4  

5 

Тема 5. Правове регулювання відносин власності та майна у 

сфері господарювання  

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 осіб суб’єктів 

підприємницької діяльності 

4  

6 

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 суб’єктів підприємництва у процесі 

здійснення державного контролю 

6 2 

7 Тема 7. Господарсько-правова відповідальність 4 2 
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1. Поняття, принципи, функції та види юридичної 

відповідальності у сфері підприємництва 

2. Господарсько-правова відповідальність суб’єктів 

підприємництва 

3. Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері 

підприємницької діяльності 

Усього годин 32 8 

 

3.4. Самостійна робота 

3.4.1 Денна форма навчання 

№ 

з/п 
Назви тем та короткий зміст за навчальною програмою 

Кількість 

годин 

ДФН 

1 

Тема 1. Поняття і предмет господарсько-правового 

адміністрування 

1. Поняття, види та ознаки господарської діяльності. 

2. Основні (законодавчо визначені) та факультативні ознаки 

підприємництва. 

3.  Господарські відносини, їх види. 

5 

2 

Тема 2. Значення публічного адміністрування у сфері 

господарської діяльності 

1. Здійснення управління господарською діяльністю 

2. Об’єктивна необхідність державного регулювання економіки 

і господарської діяльності.  

3. Поняття, зміст, ознаки та принципи державного регулювання 

господарської діяльності 

5 

3 

Тема 3. Організаційно-правові форми здійснення господарської 

діяльності 

1.Громадянин як суб’єкт підприємництва.  

2.Селянські фермерські господарства 

5 

4 

Тема 4. Державне забезпечення розвитку підприємництва 

1. Методи і форми впливу держави на розвиток 

підприємництва 

2. Фінансування заходів державної підтримки малого 

підприємництва 

5 

5 

Тема 5. Правове регулювання відносин власності та майна у 

сфері господарювання 

1. Правовий режим майна господарських товариств 

2. Правовий режим майна кооперативів 

3. Правовий режим майна господарських об’єднань 

8 

6 

Тема 6. Державний нагляд і контроль у сфері господарювання 

1.Здійснення державного контролю у сферах господарювання 

(підприємництва) 

2. Правовий статус органів у процесі здійснення державного 

контролю у сфері підприємницької діяльності  

6 

7 

Тема 7. Господарсько-правова відповідальність 

1. Кримінальна відповідальність за злочини, вчинені у сфері 

підприємництва 

8 

 Підготовка до навчальних занять та контрольних заходів 20 

Усього годин 42 
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3.4.2 Заочна форма навчання 
№ з/п Назви тем та їх короткий зміст  Кількість годин 

1 

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 

10 

2 

Тема 2. Значення публічного адміністрування у сфері 

господарської діяльності 

1. Здійснення управління господарською діяльністю 

2. Поняття, зміст, ознаки та принципи державного 

регулювання господарської діяльності 

9 

3 

Тема 3. Організаційно-правові форми здійснення 

господарської діяльності 

1.Громадянин як суб’єкт підприємництва.  

2.Селянські фермерські господарства 

11 

4 

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 

12 

5 

Тема 5. Правове регулювання відносин власності та майна у 

сфері господарювання  

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 осіб суб’єктів 

підприємницької діяльності 

12 

6 

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 суб’єктів підприємництва у процесі 

здійснення державного контролю 

12 

7 

Тема 7. Господарсько-правова відповідальність 

1. Поняття, принципи, функції та види юридичної 

відповідальності у сфері підприємництва 

2. Господарсько-правова відповідальність суб’єктів 

підприємництва 

3. Адміністративна відповідальність за правопорушення у 

сфері підприємницької діяльності 

12 

Підготовка до навчальних занять та контрольних заходів 26 

Усього годин 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 
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конкуренції 

28. Державна економічна політика в сфері антимонопольного регулювання 

29. Антимонопольне регулювання ринку землі 

30. Антимонопольний контроль за концентрацією господарських структур  

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 

За джерелами знань використовуються такі методів навчання: словесні – 

розповідь, пояснення, лекція; наочні – демонстрація, ілюстрація; практичні – 

розрахункові завдання.  

За характером логіки пізнання застосовуються наступні методи: 

аналітичний, синтетичний, аналітико-синтетичний, індуктивний, дедуктивний.  

За рівнем самостійної розумової діяльності використовуються методи: 

проблемний, частково-пошуковий, дослідницький. 

 

6. Методи контролю 
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Система оцінювання знань, вмінь і навичок студентів передбачає 

оцінювання всіх форм вивчання дисципліни. Перевірка й оцінювання знань 

здобувачів вищої освіти здійснюється у формі:  

1) оцінювання роботи під час практичних занять; 

2) оцінювання виконання індивідуального завдання;  

3) оцінювання засвоєння питань для самостійного опрацювання;  

4) проведення поточного контролю. 

 

 

7. Критерії оцінювання результатів навчання студентів 

 

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 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 
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складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

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 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. 

 

8. Навчально-методичне забезпечення 

 Кульгавець Х.Ю., Машталір Х.В. Методичні рекомендації для виконання 

практичних занять  та самостійного вивчення дисципліни студентами 

початкового рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент»  галузі знань 

07 «Управління та адміністрування». Львів.2020. 35с. 

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 

 

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 (дата звернення: 

10.08.2021). 

2. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 

№ 8073-X // База даних «Законодавство України»/ВР України. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731-10 (дата звернення: 05.08.2021). 

3. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III // База даних 

«Законодавство України»/ВР України. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 (дата звернення: 05.08.2021). 

4. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII // База 

даних «Законодавство України»/ВР України. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08 (дата звернення: 21.07.2021). 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08
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5. Цивільний кодекс від 16.01.2003 № 435-IV // База даних «Законодавство 

України»/ВР України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15 

(дата звернення: 21.07.2021). 

6. 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 (дата звернення: 10.08.2021). 

7. 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 (дата звернення: 20.07.2021). 

8. Про селянське (фермерське) господарство: Закон України від 20.12.1991 

№ 2009-XII (втратив чинність) // База даних «Законодавство України»/ВР 

України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2009-12 (дата 

звернення: 22.07.2021).  

9. Про Антимонопольний комітет України: Закон України від 26.11.1993 

№ 3659-ХІІ // База даних «Законодавство України»/ВР України. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3659-12 (дата звернення: 20.08.2021). 

10. Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними 

діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів 

досудового розслідування, прокуратури і суду: Закон України від 

01.12.1994 № 266 // База даних «Законодавство України»/ВР України. 

URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/266/94-вр (дата звернення: 

13.08.2021). 

11. Про режим іноземного інвестування: Закон від 19.03.1996 № 93/96-ВР / 

База даних «Законодавство України»/ВР України. URL: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/93/96-вр (дата звернення: 23.07.2021). 

12. Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України від 07.06.1996 

№ 236/96-ВР // База даних «Законодавство України»/ВР України. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/236/96-вр (дата звернення: 25.07.2021). 

13. Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в 

Україні: Закон України від 21.12.2000 № 2157-III // База даних 

«Законодавство України»/ВР України. URL: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2157-14 (дата звернення: 15.08.2021). 

14. 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 (дата звернення: 24.07.2021). 

15. 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/40-15 (дата звернення: 13.08.2021). 

16. Про фермерське господарство: Закон України від 19.06.2003 № 973-IV // 

База даних «Законодавство України»/ВР України. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/973-15 (дата звернення: 21.0.2020). 

17. Про кооперацію: Закон України від 10.07.2003 № 1087-IV // База даних 

«Законодавство України»/ВР України. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1087-15 (дата звернення: 21.08.2021). 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2009-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3659-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/266/94-%D0%B2%D1%80
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/93/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/236/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2157-14
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2210-14
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/40-15
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/973-15
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1087-15
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18. 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 (дата звернення: 22.08.2021). 

19. 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/755-15 (дата звернення: 15.08.2021). 

20. 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 (дата 

звернення: 25.08.2021). 

21. 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 (дата звернення: 17.08.2021). 
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