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1. Анотація дисципліни: теми навчальної дисципліни розкривають 

загальнотеоретичні основи підприємницької діяльності та особливості 

правового регулювання окремих її видів. 

 

2. Мета та завдання курсу: 
Мета викладання дисципліни «Правові основи підприємницької 

діяльності» на історико-юридичному факультеті ХДУ – це осмислення 

майбутніми бакалаврами права правового регулювання підприємницької 

діяльності на основі чинного підприємницького законодавства України та 

набуття вмінь у застосуванні їх у правозастосовній діяльності; засвоїти в 

повному обсязі навчальну програму; сформувати самостійність як 

особистісну рису та важливу професійну якість, сутність якої полягає в 

умінні систематизувати, планувати та контролювати власну професійну 

діяльність. 

 

Завдання: 

- теоретичні – дати здобувачам знання про поняття, предмет, метод і 

джерела підприємницького права; основні поняття та види підприємницької 

діяльності; організаційно-правові форми суб’єктів підприємницької 

діяльності; правовий режим майна суб’єктів підприємницької діяльності; 

державний нагляд та контроль за здійсненням підприємницької діяльності; 

відповідальність за правопорушення в сфері господарювання; господарські 

зобов’язання; особливості правового регулювання окремих видів 

підприємницької діяльності, зокрема, в торговельній діяльності та інше; 

- практичні – сформувати у здобувачів вміння орієнтуватися в 

чинному підприємницькому законодавстві, аналізувати зміст нормативних 

актів; використовувати теоретичні знання та принципи нормативних актів в 

практичній діяльності; сформувати навички щодо роботи з нормативно-

about:blank
about:blank


правовими актами, правильного користування юридичною термінологією; 

користуватися сучасною науковою та спеціальною літературою, іншими 

інформаційними джерелами. 

 

3. Програмні компетентності та результати навчання 

Програмні компетентності: 

Загальні 
ЗК 10 здатність аргументовано висловлювати та відстоювати свою правову 

позицію 

 

Фахові 
ФК 3 Глибоке розуміння принципу верховенства права та проблем його 

реалізації в Україні 

ФК 7 здатність давати кваліфіковані юридичні висновки і консультації в 

конкретних сферах юридичної діяльності; 

ФК 10 знання стандартів правничої професії;  
 

Програмні результати навчання: 
ПРН 6 давати короткий висновок щодо окремих проблем з достатньою 

обґрунтованістю; 

ПРН 7 узгоджувати план власного дослідження і самостійно формувати 

матеріали за визначеними джерелами; 

ПРН 9 самостійно визначати та формулювати ті питання, з яких потрібна 

допомога і діяти відповідно до рекомендацій; 

 

Міждисциплінарні зв’язки: податкове право, митне право, правові 

основи економічної безпеки/правові основи зовнішньоекономічної 

діяльності. 

 

4. Обсяг курсу на поточний навчальний рік 

Кількість 

кредитів/годин 

Лекції 

(год.) 

 

Практичні 

заняття (год.) 

Самостійна 

робота (год.) 

 

Форма 

контролю 

3 кредити / 90 годин 20 20 50 Екзамен 

 

 

5. Ознаки курсу 

Рік 

викладанн

я 

Семестр Спеціальніс

ть 

Курс (рік 

навчання) 

Обов’язкова 

/вибірковова 

2020/2021 VII 081 Право IV  обов’язкова   



 

6. Технічне й програмне забезпечення/обладнання 

Ноутбук, персональний комп’ютер, мобільний пристрій (телефон, 

планшет) з підключенням до Інтернет, інше обладнання: мультимедійний 

проектор для: комунікації та опитувань; виконання домашніх завдань; 

виконання завдань самостійної роботи; проходження тестування (поточний, 

підсумковий контроль).  

Програма для створення презентацій Microsoft PowerPoint. Програмне 

забезпечення для роботи з освітнім контентом дисципліни та виконання 

передбачених видів освітньої діяльності: Zoom. 

7. Політика курсу 

Для успішного проходження курсу з даної навчальної дисципліни 

необхідно: 

- регулярне відвідування лекційних та семінарських занять, за 

винятком випадків відсутності з поважних причин; 

- активна участь в обговоренні питань, що виносяться на лекційні, 

семінарські заняття; 

- своєчасне та якісне виконання завдань самостійної роботи; 

- пропущені заняття відпрацьовувати згідно з графіком консультацій 

викладача. 

 

Обов’язкове дотримання здобувачем правил академічної 

доброчесності і чітке розуміння наслідків її порушення. 

Здобувачі вищої освіти мають бути зареєстровані на платформі KSU 

On-line. 

При організації освітнього процесу в Херсонському державному 

університеті здобувачі та науково-педагогічні працівники діють відповідно 

до: 

- Положення про організацію самостійної роботи студентів від 

02.07.2016 №428-Д. 

- Положення про організацію освітнього процесу в Херсонському 

державному університету від 02.09.2020 №789-Д. 

- Порядок оцінювання результатів навчання здобувачів вищої 

освіти в Херсонському державному університеті від 07.09.2020 № 803-Д. 

- Порядок виявлення та запобігання академічного плагіату в 

науково-дослідній та навчальній діяльності здобувачів вищої освіти в 

Херсонському державному університеті від 04.09.2020 №800-Д; 

- Порядок оцінювання результатів навчання здобувачів вищої 

освіти ХДУ від 07.09.2020 №803-Д; 

- Порядок оскарження процедури проведення та результатів 

оцінювання контрольних заходів у Херсонському державному університеті 

від 07.09.2020  № 802-Д 

- Порядок ХДУ про визнання результатів неформальної та 

інформальної освіти від 04.03.2020 № 247-Д тощо. 



Нормативні акти знаходяться в публічному доступі. 

Відділу забезпечення якості освіти:  

URL: http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/QAssurance.aspx 

Навчально-методичного відділу:  

URL: 

http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/DMethodics/EduProcess.asp

x 

 

8. Схема курсу 
 

Тиждень, 

дата, 

години 

  

Тема, план (основні питання) для 

здобувачів  
 

Форма 

навчального 

заняття 

кількість годин 

(аудиторної та 

самостійної) 

Список 

рекомендованих 

джерел (за 

нумерацією 

розділу 11) 

Завдання Ма

кси

ма

льн

а 

кіл

ькі

сть 

бал

ів 

Модуль 1. Загальнотеоретичні основи підприємницької діяльності 

Згідно 

розклад

у занять 

http://w

ww.kspu

.edu/fors

tudent/sh

edule.asp

x 

 

Тема 1. Поняття, структура та 

джерела підприємницького 

права.  
1. Становлення та юридична 

природа підприємництва. 

2. Поняття, предмет та система 

підприємницького права.  

3. Підприємницькі 

правовідносини та їх види. 

4. Джерела підприємницького 

права. 

5. Поняття підприємницького 

(комерційного) права зарубіжних 

країн. 

Лекція − 2 

год.; 

Семінар − 2 

год.; 

С.р. – 4 год. 

 

Основна 

література: 

1,2; 

Додаткова 

література: 

15; 

Електронні 

ресурси: 36 

 

  

Опрацювання 

лекційного 

матеріалу. 

 

Усне 

опитування,  

навчальна 

дискусія, 

виконання 

завдань до 

самостійної 

роботи. 

5 

Згідно 

розклад

у занять 

http://w

ww.kspu

.edu/fors

tudent/sh

edule.asp

x 

 

Тема 2. Поняття та види 

підприємницької діяльності 
1. Поняття підприємницької 

діяльності, її ознаки та принципи.  

2. Види підприємницької 

діяльності. 

3. Суб’єкти підприємництва. 

4. Нові види підприємницької 

діяльності. 

 

Лекція − 2 

год.; 

Семінар − 2 

год.; 

С.р. – 2 год. 

Основна 

література: 

1; 

Додаткова 

література: 

14; 

Електронні 

ресурси: 22,35 

Опрацювання 

лекційного 

матеріалу. 

 

Усне 

опитування,  

навчальна 

дискусія, 

виконання 

завдань до 

самостійної 

роботи. 

5 

Згідно 

розклад

у занять 

http://w

ww.kspu

.edu/fors

tudent/sh

Тема 3. Організація та 

припинення суб’єктів 

підприємницької діяльності 
1. Державна реєстрація 

підприємництва. 

2. Перереєстрація СПД та 

внесення змін в установчі 

документи. 

Лекція − 2 

год.; 

Семінар − 2 

год.; 

С.р. – 4 год. 

Основна 

література: 

9; 

Додаткова 

література: 

15-17,20; 

Електронні 

Опрацювання 

лекційного 

матеріалу. 

 

Усне 

опитування,  

навчальна 

дискусія, 

виконання 

5 
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edule.asp

x 

 

3. Відмінна державної реєстрації 

СПД. 

4. Дозвільні документи на 

здійснення ПД. 

5. Поняття та підстави 

припинення ПД. 

ресурси: 35 завдань до 

самостійної 

роботи. 

Згідно 

розклад

у занять 

http://w

ww.kspu

.edu/fors

tudent/sh

edule.asp

x 

 

Тема 4. Правовий режим майна 

суб’єктів підприємницької 

діяльності 
1. Поняття та форми (види) 

правового режиму майна 

суб'єктів підприємницької 

діяльності. 

2. Правовий режим деяких видів 

майна підприємницької 

діяльності. 

3. Правове регулювання 

майнових відносин в зарубіжних 

країнах. 

4. Довірча власність за 

законодавством Англії та США. 

Лекція − 2 

год.; 

Семінар − 2 

год.; 

С.р. – 4 год. 

Основна 

література: 

3,5,6,8 

Додаткова 

література: 

15-17,20; 

Електронні 

ресурси: 22,35 

Опрацювання 

лекційного 

матеріалу. 

 

Усне 

опитування,  

навчальна 

дискусія, 

виконання 

завдань до 

самостійної 

роботи. 

5 

Згідно 

розклад

у занять 

http://w

ww.kspu

.edu/fors

tudent/sh

edule.asp

x 

 

5. Державний нагляд та 

контроль за здійсненням 

підприємницької діяльності 
1. Загальні засади проведення 

перевірок суб'єктів 

підпри¬ємницької діяльності. 

2. Проведення перевірок 

державними органами. 

3. Види державного контролю у 

сфері підприємницької 

діяльності. 

4. Особливості здійснення 

підприємницької діяльності в 

період введення карантинних 

заходів (COVID-19). 

5. Захист прав підприємців при 

порушені порядку контролю. 

Лекція − 2 

год.; 

Семінар − 2 

год.; 

С.р. – 4 год. 

Основна 

література: 

7,10,11; 

Додаткова 

література: 

15-17,20; 

Електронні 

ресурси: 22,35 

 

Опрацювання 

лекційного 

матеріалу. 

 

Усне 

опитування,  

навчальна 

дискусія, 

виконання 

завдань до 

самостійної 

роботи. 

5 

Згідно 

розклад

у занять 

http://w

ww.kspu

.edu/fors

tudent/sh

edule.asp

x 

 

Тема 6. Основні засади 

відповідальності у 

підприємницькій діяльності  
1. Поняття та підстави 

відповідальності у 

підприємницькому праві. 

2. Майнова відповідальність у 

сфері підприємницької 

діяльності. 

3. Адміністративна 

відповідальність у сфері 

підприємницької діяльності.  

4. Кримінальна відповідальність 

у сфері підприємницької 

діяльності.  

5. Відповідальність за порушення 

прав інтелектуальної власності. 

 

Лекція − 2 

год.; 

Семінар − 2 

год.; 

С.р. – 6 год. 

Основна 

література: 

2,7; 

Додаткова 

література: 

15-17,20; 

Електронні 

ресурси: 22,35 

Усне 

опитування,  

навчальна 

дискусія, 

виконання 

завдань до 

самостійної 

роботи. 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kspu.edu/forstudent/shedule.aspx
http://www.kspu.edu/forstudent/shedule.aspx
http://www.kspu.edu/forstudent/shedule.aspx
http://www.kspu.edu/forstudent/shedule.aspx
http://www.kspu.edu/forstudent/shedule.aspx
http://www.kspu.edu/forstudent/shedule.aspx
http://www.kspu.edu/forstudent/shedule.aspx
http://www.kspu.edu/forstudent/shedule.aspx
http://www.kspu.edu/forstudent/shedule.aspx
http://www.kspu.edu/forstudent/shedule.aspx
http://www.kspu.edu/forstudent/shedule.aspx
http://www.kspu.edu/forstudent/shedule.aspx
http://www.kspu.edu/forstudent/shedule.aspx
http://www.kspu.edu/forstudent/shedule.aspx
http://www.kspu.edu/forstudent/shedule.aspx
http://www.kspu.edu/forstudent/shedule.aspx
http://www.kspu.edu/forstudent/shedule.aspx
http://www.kspu.edu/forstudent/shedule.aspx


 Всього за модуль 46 год.   30 

Модуль 2 Особливості правового регулювання окремих видів підприємницької 

діяльності 

 

Згідно 

розклад

у занять 

http://w

ww.kspu

.edu/fors

tudent/sh

edule.asp

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 7. Загальні положення 

про господарські зобов'язання 
1. Поняття та виконання 

господарських зобов’язань.  

2. Забезпечення виконання 

господарських зобов’язань. 

3. Підстави припинення 

господарських зобов’язань. 

4. Недійсність господарського 

зобов’язання. 

 

Тема 8. Правове регулювання 

договірних відносин в 

підприємницькій діяльності 
1. Поняття договору в 

підприємницькій діяльності.  

2. Класифікація договорів в 

підприємницькій діяльності.  

3. Укладення підприємницьких 

договорів.  

4. Відповідальність за порушення 

договірних зобов’язань. 

5. Підстави та наслідки визнання 

підприємницьких договорів 

недійсними та неукладеними. 

6. Правова характеристика 

окремих видів підприємницьких 

договорів. 

 

Лекція − 4 

год.; 

Семінар − 2 

год.; 

С.р. – 14 год. 

Основна 

література: 

2,3,8; 

Додаткова 

література: 

15-17;19 

Електронні 

ресурси: 

22,25,29,35 

Опрацювання 

лекційного 

матеріалу. 

 

Усне 

опитування,  

навчальна 

дискусія, 

виконання 

завдань до 

самостійної 

роботи. 

5 

Згідно 

розклад

у занять 

http://w

ww.kspu

.edu/fors

tudent/sh

edule.asp

x 

 

Тема 9. Правове регулювання 

господарсько - торгівельної 

діяльності  
1. Торговельна діяльність як 

різновид підприємницької 

діяльності. Види торгівлі та 

торговельної діяльності.  

2. Поняття товару та особливості 

правового режиму обігу окремих 

його видів. Організаційні форми 

торговельної діяльності.  

3. Порядок заняття торговельною 

діяльністю та правила 

торговельного обслуговування 

населення. 

4. Правове регулювання торгівлі 

спиртом, алкогольними напоями, 

тютюновими виробами. 

5. Особливості здійснення 

торгівельної діяльності в період 

введення карантинних заходів 

(COVID-19). 

С.р. – 6 год. Основна 

література: 

2; 

Додаткова 

література: 

21; 

Електронні 

ресурси: 

22,25,29,35 

Самостійна 

робота з 

навчально-

методичною 

літературою 

(тезування, 

анотування, 

написання 

реферату, 

вирішення 

завдань). 

5 
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Згідно 

розклад

у занять 

http://w

ww.kspu

.edu/fors

tudent/sh

edule.asp

x 

 

Тема 10. Правові засади 

захисту економічної 

конкуренції 
1. Поняття та правове 

регулювання економічної 

конкуренції. 

2. Правові засоби контролю 

монопольного становища на  

ринку суб'єктів підприємництва. 

3. Захист підприємницької 

діяльності від недобросовісної 

конкуренції. 

4. Порядок розгляду справ про 

порушення законодавства про 

захист економічної конкуренції. 

Лекція − 2 

год.; 

Семінар − 2 

год.; 

С.р. – 4 год. 

Основна 

література: 

2,3,8; 

Додаткова 

література: 

15-17;19; 

Електронні 

ресурси: 

22,25,29,35 

Опрацювання 

лекційного 

матеріалу. 

 

Усне 

опитування,  

навчальна 

дискусія, 

виконання 

завдань до 

самостійної 

роботи. 

5 

Згідно 

розклад

у занять 

http://w

ww.kspu

.edu/fors

tudent/sh

edule.asp

x 

 

Тема 11. Захист прав та 

інтересів суб’єктів 

підприємницької діяльності 
1. Адміністративно-

правовий захист суб'єктів 

підприємницької діяльності. 

2. Нотаріальний захист 

суб'єктів підприємницької 

діяльності . 

3. Судовий захист прав 

суб'єктів підприємницької 

діяльності. 

4. Захист прав третейськими 

судами. Міжнародний 

комерційний арбітраж. 

Лекція – 4 год.; 

Семінар − 4 

год.; 

С.р. – 2 год. 

Основна 

література: 

4; 

Додаткова 

література: 

15-17;19; 

Електронні 

ресурси: 

22,25,29,35 

Усне 

опитування,  

навчальна 

дискусія, 

виконання 

завдань до 

самостійної 

роботи. 

 

Контрольна 

робота. 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 Всього за модуль 44 год.   30 

 Всього за навчальну 

дисципліну 

90 год., з них: 

лекції – 20 год., 

семінари – 20 

год., с.р. – 50 

год. 

  60  

 

 

9. Система оцінювання та вимоги: форма (метод) контрольного 

заходу та вимоги до оцінювання програмних результатів навчання 
 

Оцінювання відповідей, самостійної та індивідуальної роботи здобувача з 

кожної теми чи завдання здійснюється в діапазоні від 0 до 5 балів. Де 5 балів, 

це коли відповідь (робота) здобувачем виконана в повному обсязі, 4 бали – 

якщо допускаються незначні помилки, 3 бали – якщо основний матеріал 

викладений, але з помилками й не точностями, 2 бали – якщо відтворено 

основний навчальний матеріал фрагментарно, бракує власних суджень та 

самостійного виконання роботи (мають ознаки академічного плагіату), 1 бал 

– відповідь (робота) здобувача фрагментарна, характеризується початковими 

уявленнями про предмет вивчення чи виконання завдання. 

 

При оцінюванні відповідей здобувачів враховується: 
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- характеристики відповіді: цілісність, повнота, логічність, 

обґрунтованість, правильність, володіння спеціальною 

термінологією тощо; 

- якість знань: осмисленість, системність тощо; 

- рівень володіння розумовими операціями: вміння аналізувати, 

синтезувати, систематизувати, порівнювати, абстрагувати, 

класифікувати, узагальнювати, робити висновки тощо; 

- самостійність оцінних суджень; 

- виконання самостійної робота з кожної теми за методичними 

рекомендаціями до семінарських занять тощо. 

 

Оцінювання самостійної/індивідуальної роботи здійснюється за 

критеріями: 

- високий концептуальний рівень та повнота висвітленого питання; 

- змістовність та обізнаність здобувачем теми; 

- логічність, послідовність викладення матеріалу, доведення та аналіз 

вивчених теорій, концепцій, вчень; 

- незалежність думки; 

- академічна доброчесність у виконанні завдання; 

- вільне використовування для підготовки доступні інформаційні 

технології і бази даних; 

- рівень підготовки проектів необхідних актів застосування права 

відповідно до правового висновку зробленого у різних правових 

ситуаціях тощо; 

- складність он-лайн курсу тощо. 

 

Порядок оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти в 

Херсонському державному університеті затверджено наказом від 07.09.2020 

№ 803-Д. (далі - Порядок). 

 Оцінювання результатів навчання протягом семестру (поточний 

контроль) здійснюється відповідно до п. 2.1. Порядку. 

Оцінювання результатів навчання після вивчення освітніх 

компонент/навчальних дисциплін (семестровий (підсумковий) контроль 

згідно п.2.2. Порядку. 

 

Модуль 1. Загальнотеоретичні основи підприємницької діяльності 
Форма (метод) контрольного заходу, критерії оцінювання та бали 

Усне опитування – до 20 балів. 

Індивідуальна робота (тезування, анотування, написання реферату, ese, 

вирішення практичних завдань, тестів тощо) – до 5 балів. 

Контрольна робота – до 5 балів. 

 

Модуль 2. Особливості правового регулювання окремих видів 

підприємницької діяльності 
Форма (метод) контрольного заходу, критерії оцінювання та бали 



Усне опитування – до 20 балів. 

Індивідуальна робота (тезування, анотування, написання реферату, ese, 

вирішення практичних завдань, тестів тощо) – до 5 балів. 

Контрольна робота – до 5 балів. 

 
Таблиця 1 

Розподіл балів, які отримують здобувачі за результатами опанування освітньої 

компоненти / навчальної дисципліни, формою семестрового контролю якої є екзамен 
 

№ Види навчальної діяльності (робіт) модуль 1 модуль 2 
Сума 

балів 

Обов’язкові види навчальної діяльності (робіт) 

1. Відвідування лекційних занять 0 0 0 

2. Семінарські заняття (самостійна робота) до 30 

(включно) 

до 20 

 (включно) 
50 

 

3. Контрольна робота  до 5 

(включно) 
5 

3. Індивідуальна робота здобувачів   до 5 

(включно) 
5 

4. Екзамен   40 

5. Разом балів 
 

  100 

Вибіркові види діяльності (робіт)* 

6. - участь у наукових, науково-практичних 

конференціях, олімпіадах; 

- підготовка наукової статті, наукової 

роботи на конкурс; 

- тощо 

  max 10 

 

 

*Здобувачі можуть отримати до 10% бонусних балів за виконання індивідуальних 

завдань, підготовці презентації англомовної статті з аналізу даних, участь у конкурсах наукових 

робіт, предметних олімпіадах, конкурсах, неформальній та інформальній освіті (зокрема, 

COURSERA та ін.). за виконання завдань підвищеної складності (конкретне значення визначає 

викладач). 

Оцінка за екзамен відповідає рівню сформованості загальних і фахових компетентностей 

та отриманих програмних результатів навчання здобувача освіти та визначається шкалою ЄКТС 

та національною системою оцінювання (табл. 2). 

Таблиця 2 

Шкала оцінювання у ХДУ за ЄКТС  
 

100-бальна 

система  

оцінка  

ЕСТS 

оцінка за національною системою 

екзамен 

90-100 A відмінно 

82-89 B 
добре 

74-81 C 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

1-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

 



10.  Список рекомендованих джерел (наскрізна нумерація) 

 

Базова (основна) література: 

1. Конституція України : офіц. текст. Київ : КМ, 2013. 96 с. 

2. Господарський кодекс України : Закон України від 16.01.2003 р. 

№436-IV Відомості Верховної Ради України. 2003. № 18, № 19-20, № 21-22, 

Ст. 144. 

3. Цивільний кодекс України : Закон України від 16.01.2003 р. №435-IV 

Відомості Верховної Ради України. 2003. №№ 40-44, Ст. 356. 

4. Господарський процесуальний кодекс України : Закон України від 

18.03.2004 р. №1798-XII Відомості Верховної Ради України. 2004. № 6, Ст. 56. 

5. Сімейний кодекс України : Закон України від 10.01.2002 №2947-III 

Відомості Верховної Ради України. 2002. № 21-22, Ст. 135. 

6. Земельний кодекс України : Закон України від 25.10.2001 р. № 2768-

III Відомості Верховної Ради України. 2001. № 3-4, Ст. 27. 

7. Податковий кодекс України : Закон України від 02.12.2010 р. № 2755-

VI Відомості Верховної Ради України. 2011. № 13-14.-№ 15-16, № 17, Ст. 112. 

8.  Про оренду землі : Закон України від 06.10.1998 р. № 161-XIV 

Відомості Верховної Ради України. 1998. № 46-47, Ст. 280. 

9.  Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань : Закон України від 15.05.2003 р. № 

755-IV Відомості Верховної Ради України. 2003. № 31-32, Ст. 263. 

10.  Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, 

коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів : Закон 

України від 19.12.1995 р. № 481/95-ВР Відомості Верховної Ради України. 

1995. № 46, Ст. 345. 

11.  Про ліцензування видів господарської діяльності : Закон України від 

02.03.2015 р. № 222-VIII Відомості Верховної Ради України. 2015.  № 23, Ст. 

158. 

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

№ 2121-III Відомості Верховної Ради України. 2001. № 5-6, Ст. 30. 

 

Додаткова література: 
 

13.  Гаргонич О. В. Правове регулювання підприємницької діяльності в 

Чеській та Словацькій республіках / Гаргонич О. В., Бисга Ю. М. – Ужгород : 

Ліра, 2005. 176 с.  

14.  Саниахметова Н. Признаки предпринимательства. Підприємництво, 

держава і право. 2001. (№ 8). С. 6. 

15.  Підприємницьке право України : навч. посіб. / Ю. В. Корнєєв. Київ : 

ЦУЛ, 2019. 120 с. 

16.  Правові основи підприємницької діяльності : конспект лекцій / М. І. 

Карлін, Ю. В. Строцюк ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т 



економіки та менеджменту, Каф. фінансів та оподаткування. Луцьк : Вежа-

Друк, 2015.  

17.  Правові основи підприємницької діяльності : навч. посібник / Ю. М. 

Крупка. Київ : Юрінком Інтер, 2008.  

18.  Загальні положення правового регулювання оподаткування 

підприємницької діяльності : навч. посіб. / П. В. Коломієць ; Полтав. ін-т 

економіки і права, ВНЗ "Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". 

Полтава : Копі-Центр, 2014.  

19.  Правове регулювання підприємницької діяльності за Господарським 

кодексом України : посібник / Коломієць П. В. ; Полтав. ін-т економіки і 

права. Полтава : Копі-Центр, 2014.  

20.  Правове регулювання підприємницької діяльності : навч. посіб. / Л. 

В. Хомко, Х. Ю. Кульгавець ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. Львів : 

ЛьвДУВС, 2016.  

21.  Адміністративно-правове регулювання підприємницької діяльності у 

сфері торгівлі : монографія / С. С. Лисенко ; за заг. ред. канд. юрид. наук, доц. 

Дурнова Євгена Сергійовича. Київ : Гельветика, 2018. 

 

Інтернет-ресурси: 

22.  Законодавство України. Сайт Верховної Ради України. URL: 

http://zakon1.rada.gov.ua. 

23.  Сайт Президента України. URL: http:// president.gov.ua. 

24.  Урядовий портал. Сайт Кабінету Міністрів України. URL: http:// 

kmu.gov.ua. 

25.  Правознавець. Електронна бібліотека юридичної літератури. URL: 
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