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ВСТУП 

Програма навчальної дисципліни ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО складена відповідно до 

освітньо-професійної програми Фінанси, банківська справа та страхування  

підготовки спеціалістів першого ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань  

07 Управління та адміністрування,  

спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування 

1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Господарське право» є набуття знань, які 

необхідні в умовах переходу економіки України до розвитку ринкових відносин, 

створення правового забезпечення ринкових реформ та належних умов для 

функціонування суб'єктів господарських відносин, всебічний розвиток виробництва, 

підприємництва, здорової конкуренції, впровадженню в життя економічних ініціатив 

громадян та їх об'єднань. 

Майбутнім фахівцям необхідно поглиблене вивчення господарського законодавства 

України та використання отриманих теоретичних і практичних знань у господарській 

діяльності. 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Господарське право»,  як галузі права, є 

поглиблене вивчення господарського законодавства України та використання отриманих 

теоретичних і практичних знань у господарській діяльності, які необхідні для 

регулювання відносин з організації та здійснення господарської діяльності в умовах 

ринкової економіки, вміти визначати правовий статус суб'єктів господарювання, правовий 

режим їх майна, вирішувати актуальні питання щодо регулювання конкуренції, питань, 

пов’язаних з захистом прав  суб'єктів господарювання. 

1.3. Кількість кредитів – 5. 

1.4. Загальна кількість годин – 150. 
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1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

Нормативна 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 

1-й 1-й 

Лекції 

48 4/6 

Практичні, семінарські заняття 

32 - 

Індивідуальна робота 

- 1 

Самостійна робота 

70 170 

Індивідуальні науково-дослідні завдання 

- 

 

1.6. Заплановані результати навчання 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні досягти 

таких результатів навчання: 

- чітко розуміти та знати які відносини регулює господарське право; 

- визначати правовий статус суб'єктів господарської діяльності;  

- усвідомлювати суть господарського договору та порядок його укладення; 

практично вміти визначати юридичну відповідальність за порушення умов 

договору та норм господарського законодавства;  

- застосовувати законодавчо-нормативні акти при вирішенні практичних ситуацій, 

слідкувати за змінами в законодавстві;  

- практично вміти використовувати актуальні норми права при вирішенні питань, 

пов’язаних з господарськими правовідносинами; 

- вміти користуватися вимогами законодавства щодо ліцензування  господарської 

діяльності, знати органи та повноваження дозвільної системи.  
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2. Тематичний план навчальної дисципліни. 
 

РОЗДІЛ 1. Загальна характеристика господарського права. 

Тема 1.  Господарське право як галузь права.  

Предмет господарсько-правового регулювання. Метод правового регулювання, принципи 

та інші системотворні елементи господарського права. Господарське право як система 

законодавства та інші джерела права. Господарські відносини, поняття та види. 

Розмежування відносин у сфері господарювання з іншими видами відносин. Державне 

регулювання господарської діяльності. Правовий режим майна у сфері господарювання.  

Тема 2. Господарська діяльність. 

Поняття господарської діяльності. Основні засади господарської діяльності. Види 

господарської діяльності. Господарська комерційна діяльність. Підприємництво як вид 

господарської діяльності. Принципи та свобода підприємницької діяльності. 

Організаційно-правові форми підприємницької діяльності. Державна підтримка 

підприємництва. Суб’єкти  підприємницької діяльності. Відповідальність суб’єктів 

підприємницької діяльності. Припинення підприємницької діяльності. Некомерційна 

господарська діяльність. Некомерційне господарювання. Організаційні форми здійснення 

некомерційної діяльності. Правове регулювання некомерційної діяльності. 

Зовнішньоекономічна діяльність: поняття, суб’єкти. Види зовнішньоекономічної 

діяльності. 

Тема 3. Легалізація господарської діяльності. 

 Поняття легалізації господарської діяльності та її складові. Державна реєстрація суб’єктів 

господарювання. Державна реєстрація припинення суб’єктів господарювання. 

Ліцензування господарської діяльності. Правове регулювання дозвільної системи в 

господарській діяльності. Правове регулювання платників податку на додану вартість. 

Вимоги щодо реєстрації осіб як платників податку. Порядок реєстрації платників податку. 

Правове регулювання платників спрощеної системи оподаткування. Вимоги щодо 

реєстрації осіб як платників податку. Порядок реєстрації платників податку.  

РОЗДІЛ 2. Суб’єкти господарського права.  

Відповідальність суб’єктів господарського права. 

Тема 4. Ознаки та види суб’єктів господарського права.  

Правовий статус фізичних осіб-підприємців. Правоздатність та дієздатність фізичних осіб-

підприємців. Державна реєстрація фізичних осіб-підприємців. Відповідальність фізичних 

осіб-підприємців. Поняття, організаційно-правові форми та види юридичних осіб. 

Створення юридичної особи. Установчі документи та державна реєстрація юридичних 

осіб. Найменування та місцезнаходження юридичних осіб. Правоздатність та дієздатність 

юридичних осіб. Поняття управління юридичною особою. Органи юридичних осіб. Філії 

та представництва юридичної особи. Відповідальність юридичних осіб. Припинення 

юридичної особи. 
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Тема 5. Окремі види юридичних осіб.  

Установи. Створення установ. Класифікація установ. Підприємство як організаційна 

форма господарювання. Види та організаційні форми підприємств. Організаційна 

структура підприємства. Приватні підприємства. Правовий статус підприємства з 

іноземними інвестиціями. Об’єднання  підприємств. Товариства. Загальні положення. 

Підприємницькі товариства. Правовий статус учасників, засновників, членів товариства. 
Правовий режим майна підприємницького товариства. Непідприємницькі товариства. 

Сучасна система непідприємницьких юридичних осіб. Правовий статус благодійних 

організацій, політичних партій, релігійні організацій, професійних спілок, організації 

роботодавців та інші. Державна реєстрація непідприємницьких товариств. Окремі види 

непідприємницьких товариств. Кооперативи. Кооперативне законодавство. Типи та види 

кооперативів. Порядок створення кооперативу. Члени та засновники кооперативу. Органи 

управління кооперативу та їх компетенція. Виробничі кооперативи. Сільськогосподарські 

виробничі кооперативи. Обслуговуючі кооперативи. Кредитні спілки. 

Тема 6. Господарські товариства.  

Критерії поділу товариств на підприємницькі та непідприємницькі. Правовий статус 

учасників, засновників товариств. Правовий режим майна підприємницького товариства. 

Права та обов’язки учасників. Корпоративні права. 

Тема № 7. Правовий статус товариства з обмеженою відповідальністю. 

Створення товариства. Статутний капітал та вклади учасників. Управління товариством. 

Виділ та припинення товариством. Товариство з додатковою відповідальністю.  

Тема № 8. Правовий статус товариства повного товариства.  

Повні учасники, установчі документи повного товариства. Організація діяльності повного 

товариства. Вихід учасника з повного товариства. Передання учасником частки у 

складеному капіталі. Виключення зі складу учасників. Відповідальність учасників 

повного товариства.  

Тема № 9. Правовий статус командитного товариства.  

Склад учасників командитного товариства. Установчі документи та організація діяльності 

командитного товариства. Порядок формування майна командитного товариства. 

Передання учасником частки у складеному капіталі командитного товариства. 

Виключення учасника командитного товариства. Відповідальність повних учасників та 

вкладників командитного товариства. Правовий статус акціонерного товариства. 

Тема 10.  Правовий статус акціонерного товариства.  

Типи акціонерних товариств. Заснування акціонерного товариства. Акціонери та права 

акціонерів акціонерного товариства. Управління акціонерним товариством. Капітал 

акціонерного товариства. Цінні папери акціонерного товариства. Виділ та припинення 

акціонерного товариства. 
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РОЗДІЛ 3. Господарські зобов’язання. Відповідальність у господарських зобов’язаннях. 

 

Тема 11. Поняття та підстави виникнення господарських зобов’язань. 

Виникнення, зміни та припинення господарських зобов’язань. Класифікація 

господарських  зобов’язань. Майново-господарські зобов’язання. Організаційно-

господарські зобов’язання. Соціально-комунальні зобов’язання суб’єктів господарювання. 

Публічні зобов’язання суб’єктів господарювання.  

Тема 12. Господарські договори. 

Загальні умови та порядок укладання господарських договорів. Істотні умови 

господарського договору. Особливості укладання попередніх договорів, договорів за 

державним замовленням. Укладання господарських договорів за рішенням суду. Порядок 

та розірвання господарських договорів.  

 
 
Тема 13. Господарсько-правова відповідальність. 

 

Поняття господарсько-правової відповідальності та її місце в системі інших видів 

юридичної відповідальності. Підстави господарсько-правової відповідальності. Порядок 

реалізації господарсько-правової відповідальності. Строки реалізації господарсько-

правової відповідальності. Господарсько-правові санкції. Відшкодування збитків у сфері 

господарювання. Штрафні та оперативно-господарські санкції. Адміністративно-

господарські санкції. Відповідальність суб’єктів господарювання за порушення 

антимонопольно-конкурентного законодавства. Досудовий порядок реалізації 

господарсько-правової відповідальності.  
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3. Структура навчальної дисципліни. 

 

 

Назви розділів 

І тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього у тому числі усього у тому числі 

Лек- 

ції 

Прак 

тичні 

лаб. інд. с. 

р. 

Лек 

ції 

Прак 

тичні 

лаб. інд. с. р. 

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

 

РОЗДІЛ 1. Загальна характеристика господарського права.  

 

Тема 1. 

 Господарське 

право як галузь 

права.  

 

7 2 2 - -   1 - -  11 

Тема 2. 

Господарська 

діяльність. 

13 4 2 - -   - - - - 11 

Тема 3. 

Легалізація 

господарської 

діяльності. 

13 4 2 - -   - - - 1 10 

Разом за розділом  
1. 

33 10 6 - -   1 - - 1 32 

 

Розділ 2. Суб’єкти господарського права. Відповідальність суб’єктів господарського права. 

 

Тема 4. Ознаки та 

види суб’єктів 

господарського 

13 4 4 - -   1 - - - 16 
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права.  

Тема 5. Окремі 

види юридичних 

осіб.  

13 4 2 - -    - - - 16 

Тема 6. 
Господарські 
товариства.  

 

13 4 3 - -   1 - - - 15 

Тема № 7. 

Правовий статус 
товариства з 
обмеженою 
відповідальністю. 

 

13 4 2 - -    - - - 15 

Тема № 8. 
Правовий статус 
товариства 
повного -
товариства.  

 

13 4 3  -    - - - 15 

Тема № 9. 
Правовий статус 
командитного 
товариства.  

 

13 4 3 - -    - - - 15 

Тема 10.  
Правовий статус 
акціонерного 
товариства.  

 

13 4 2 - -    - - - 15 

Разом за розділом 
2.   

91 28 19 -    2  -  107 

 

РОЗДІЛ 3.  

            

Тема 11. 
Господарські 
зобов’язання.  

8 4 2 - -   1 - - - 10 
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Тема 12. 
Господарські 
договори. 

 

9 3 2 - -    - - - 10 

Тема 13. 
Господарсько-
правова 
відповідальність. 
 

 

9 3 3 - -    -  - 11 

Разом за розділом 
3 

26 10 7 - -   1 - - - 31 

Усього годин 
150 48 32 - - 70 175 4 - - 1 170 
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4. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

денна заочна 

1. Поняття та система господарського права. Передумови 

виділення господарського права в самостійну галузь права. 

Джерела господарського права. 

1 - 

2. Метод, принципи правового регулювання господарського 

права. 

1 - 

3. Поняття господарської діяльності. Види господарської 
діяльності. 

2  - 

4. Підприємництво як вид господарської діяльності. 
Організаційно-правові форми підприємницької 
діяльності. Суб’єкти  підприємницької діяльності 

2 - 

5. Суб’єкти  підприємницької діяльності.  2 - 

6. Фізичні особи-підприємці. Державна реєстрація та 
відповідальність фізичних осіб-підприємців. 

1 - 

7. Поняття, організаційно-правові форми та види 
юридичних осіб. Створення юридичної особи.   

2 - 

8. Філії та представництва юридичної особи. 1 - 

9. Легалізація господарської діяльності. 2 - 

10. Державна реєстрація та припинення діяльності суб’єктів 
господарювання. 

1 - 

11. Ліцензування господарської діяльності. 1 - 

12. Дозвільна система в регулюванні господарської 
діяльності. 

2 - 

 Підприємство як організаційна форма господарювання. 2 - 

13 

 

 

Товариства. Загальні положення. Підприємницькі 
товариства. Непідприємницькі товариства. 

1 - 
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14 Створення господарських товариств. Види 
господарських товариств. 

1 - 

15 Товариство з обмеженою та додатковою відповідальністю. 2 - 

16 Повне та командитне товариство. 2 - 

17. Акціонерне товариство. 2 - 

18. Господарські зобов’язання: виникнення, зміни та 
припинення. 

2 - 

19. Господарські зобов’язання. Порядок та умови укладання 

господарських договорів. 

2 - 

 Разом 32 - 

 

 

5. Завдання для самостійної роботи 

 

№ 

з/п 

Назва питань для самостійного опрацювання 

навчального матеріалу. 

Кількість годин 

денна заочна 

 Розділ 1   

1. Господарська діяльність та господарські відносини 3 9 

2. Учасники відносин у сфері господарювання 3 8 

3. Участь держави, оганів державної влади, органів 

місцевого самоврядування в господарській діяльності. 
2 8 

4. Ліцензування, патентування та квотування у 

господарській діяльності. 
3 7 

 Разом 11 32 

 Розділ 2   

5. Захист прав суб’єктів господарювання. 3 5 

6. Відносини суб’єктів господарювання з ораганами 

місцевого самоврядування. 
3 6 

7. Конкуренція у сфері господарювання. 3 5 
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8. Державна допомога суб’єктам господарювання. 3 7 

9. Обмеження монополізму в економіці. 3 4 

10. Недобросовісна конкуренція. 3 7 

11. Неправомірне використання ділової репутації суб’єкта 

господарювання. 
3 8 

12. Відповідальність за недобросовісну конкуренцію 3 7 

13. Захист прав споживачів 3 7 

14. Підприємництво як вид господарської діяльності 2 6 

15. Право найму працівників і соціальні гарантії щодо 

використання їх праці 
3 6 

16. Некомерційне господарювання 

3 7 

17. Діяльність іноземних підприємств в Україні 2 7 

18. Підприємство як організаційна форма господарювання.  
2 6 

19. 

 

Види підприємств. Казенне підприємство. 

3 
6 

20. Сучасна система непідприємницьких юридичних осіб. 
2 7 

21. Регулювання діяльності та державна реєстрація 

об’єднання громадян. 2 
6 

                                                                                             

Разом 46 
107 

 Розділ 3.  
  

22. Організації роботодавців та їх повноваження. 
2 6 

23. Правове регулювання діяльності споживчих 

кооперативів. 3 
7 
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24. Правове регулювання діяльності кредитних спілок. 
3 6 

25. Правове регулювання діяльності торгово-промислової 

палати. 2 
6 

 

26. 

Правове регулювання діяльності обслуговуючих 

кооперативів. 
3 

6 

 Разом 13 31 

 Разом  
70 170 

  
 
 
 
 
 
 

6. Питання для самоконтролю. 
 

1. Поняття господарського права. 

2. Джерела господарського права. 

3. Господарське право як система законодавства. 

4. Загальна характеристика актів господарського законодавства. 

5. Предмет господарсько-правового регулювання. 

6. Господарсько-виробничі відносини. 

7. Господарська діяльність. 

8. Організаційно-господарські відносини. 

9. Внутрішньогосподарські відносини. 

10. Господарська комерційна діяльність. 

11. Некомерційна господарська діяльність. 

12. Поняття, ознаки, види підприємництва. 

3. Принципи підприємництва. Зміст принципів підприємництва. 

14. Види підприємництва та практичне значення їх виділення. 

15. Принципи підприємницького права. 

16. Суб'єкти підприємницької діяльності. 

17. Порядок створення юридичних осіб. 

18. Заборони та обмеження в праві на підприємництво. 

19. Фізичні особи як суб'єкти підприємницької діяльності. 

20. Види юридичних осіб як суб'єктів підприємництва. 

21. Правові форми припинення підприємництва. 

22. Реорганізація підприємства: способи, підстави, порядок. 

23. Поняття і види легалізації підприємця. 

24. Значення легалізації підприємницької діяльності. 

25. Порядок державної реєстрації підприємців. 

26. Підстави для перереєстрації, скасування або анулювання підприємницької діяльності. 

7. Поняття ліцензування та його значення. 

28. Поняття і види ліцензій. Органи ліцензування. 
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32. Поняття організаційно-правової форми підприємницької діяльності. 

33. Види підприємств та їх особливості. 

34. Об'єднання підприємств і їх види. 

35. Порядок використання торгового патенту та наслідки його порушення. 

36. Господарські товариства як суб'єкти підприємництва: поняття, сутність, види. 

37. Поняття і види акціонерних товариств. 

38. Поняття і особливості товариств з обмеженою відповідальністю. 

39. Поняття і особливості товариства з додатковою відповідальністю. 

40. Поняття і особливості повного товариства. 

41. Поняття і особливості командитного товариства. 

42. Правове регулювання контролю за підприємницькою діяльністю. 

43. Поняття, види і форми контролю в Україні. 

44. Повноваження контролюючих органів. 

45. Особливості та види адміністративного контролю. 

46. Поняття, види та підстави притягнення підприємців до відповідальності. 

47. Поняття і види оперативно-господарських санкцій. 

6. Поняття, види та підстави притягнення підприємців до відповідальності. 

47. Поняття і види оперативно-господарських санкцій. 

48. Поняття та ознаки зовнішньоекономічної діяльності. 

49. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

50. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності. 

51. Зовнішньоекономічний контракт: поняття, види, форма. 

52. Поняття економічної конкуренції. 

53. Поняття та ознаки монополізму. Види монополізму. 

54. Повноваження Антимонопольного комітету України. 

55. Поняття недобросовісної конкуренції. 

56. Порядок ліквідації юридичної особи. 

57. Значення місцезнаходження юридичної особи. 

58. Правоздатність і дієздатність юридичної особи. 

59. Вирішення спорів за зовнішньоекономічними контрактами. 

60. Характеристика установи. 

61. Некомерційні господарські товариства. 

62. Поняття підприємства як самостійного суб'єкта господарювання. 

63. Характеристика казенного підприємства. 

 
 

 

7. Методи контролю. 

 

 
Методами контролю є: оцінка усної розгорнутої відповіді на питання; оцінка письмової 

відповіді на питання; письмові тестові завдання; співбесіда. 

 Форми організації контролю знань:  

Поточний контроль: усне опитування на лекціях, письмовий контроль на практичних 

заняттях, письмові роботи з кожних двох розділів. 

Підсумковий контроль: письмовий залік (1 семестр) 
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8. Схема нарахування балів 

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні 

завдання Залікова 

робота 

(письмова) 

Сума 
Поточний  

контроль  

Індивідуальне 

завдання 
Додаткові бали Разом 

30 20 10 60 40 100 

 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності протягом семестру 

Оцінка 

для чотирирівневої 

шкали оцінювання 

для дворівневої 

шкали 

оцінювання 

90–100 відмінно   

 

зараховано 

70–89 добре  

50–69 задовільно  

1–49 незадовільно не зараховано 

 

 
 

 

9. Рекомендована література. 

 

 

Основна література 

 

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України.-1996.-№30. 

2. Господарський кодекс України.-16.01.2003. 

3. Цивільний кодекс України.-16.01.2003. 

4. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність». Тисячу дев'ятсот дев'яносто 

один. 

5. Закон України «Про Антимонопольний комітет України». 1993. 

6. Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції». 1996. 

7. Закон України «Про рекламу». 1996. 

8. Закон України «Про захист економічної конкуренції». 2001. 

9. Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» .2000. 
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10. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його 

банкрутом» .1992 

14. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців» .2003. 

15. Закон України «Про цінні папери і фондову біржу» .1992. 

16. Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» .1997. 

17. Закон України «Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної 

конкуренції у підприємницькій діяльності» .1995. 

18. Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю». 

19. Закон України «Про акціонерні товариства», 2008 р. 

20. Закон України «Про інвестиційну діяльність» .1995. 

21. Закон України «Про режим іноземного інвестування» .1999. 

22. 21. Закон України «Про господарські товариства» .1991 р. 

 

 

 

Допоміжна література 

 

 

1. Миколаєва Л.В., Старцев О.В. Підприємницьке право.-К., 2001.. 

2. Шишка Р.Б. Підприємницьке право України, Х., Еспада, 2001.. 

3.Саніахметова Н.А. Господарське право України, Х., Одісей, 2005. 

4.  Гольсберг М.А. «Акционерные общества. Фондовая биржа: операции с ценными 

бумагами»//Киев. 1992. 

5.Мусияка В.Л. Субъекты предпринимательской деятельности // Бизнес-Информ, 1993 

№13. 

6. МусиякаВ.Л. Особенности создания и функционирования акционерного общества 

//Бизнес-Информ, 1993 №13. 

7. Підприємницьке право України. Підручник./За загальної ред. доцента, к.ю.н. Р.Б. 

Шишки – Харків: “Еспанда”, 2000. 

8. Попов А.А. Правовые основы предпринимательской деятельности в Украине – 

Харьков, 1997. 

9. Биржевой компас. Энциклопедический справочник брокера- X., 1993. 

10. Основы банковского дела. Под редакцией д.э.н. Морозова А.И. - К., 1994. 

11. Страховое дело. Под редакцией проф. Рейтмана Л.И. - М., 1992. 

12. Влас И., Фанда А. Предпринимательство и некоторые вопросы договорного права. 

//Бизнес-Информ, 1993 №13. 

13. Мусияка В.М. Общая характеристика договоров в сфере 

предпринимательства//Бизнес-Информ, 1993 №21. 

14. Підприємницьке право України. Підручник./За загальної ред. доцента, к.ю.н. Р.Б. 

Шишки – Харків: “Еспанда”, 2000. 

15. Саниахметова Н.А. Юридический справочник предпринимателя. – Харьков.: 

«Одиссей», 1999. 

16. Хозяйственное право: Учебник /В.К. Мамутов, Г.Л. Знаменский, К.С. Хахулин и др. 

Под ред Мамутова В.К. – К.: Юринком. Интер, 2002. 

17. Щербина B.C. Господарське право. Навчальний посібник // К.: «Атіка», 1999. 
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10. Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне 

забезпечення. 

  

Адреси сайтів інтернету. 

 

http://www.zakon.rada.gov.ua    -  Верховна Рада України 

  http://www.кmu.gov.ua           - Кабінет Міністрів України   

http://www.drs.gov.ua           - Державна Регуляторна Служба України 

   http://www.dkrs.gov.ua      - Державна Аудиторська Служба України 

http://www.sfs.gov.ua         -    Державна Фіскальна Служба України 

http://www.amc.gov.ua       Антимонопольний комітет України 

http://www.sdfin.ua     - Державна Служба Фінансового моніторингу 

http://www.me.gov.ua   Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України 

www.kmu.gov.ua – Офіційний сайт Кабінету Міністрів України. 

www.mfu.gov.ua – Офіційний сайт Міністерства фінансів України. 

www.nbu.gov.ua – Офіційний сайт Національного банку України. 

www.rada.gov.ua – Офіційний сайт Верховної Ради України. 

http://sfs.gov.ua/ – Офіційний сайт Державної фіскальної служби України. 

http://ec.europa.eu/eurostat – Офіційна веб-сторінка Євростату. 

 

Рекомендоване методичне забезпечення 

 

Методичне забезпечення навчальної дисципліни «Господарське право»: 

- методичні матеріали до практичних занять; 

- методичні рекомендації до самостійної роботи студентів; 

- список питань до заліку з курсу «Господарське право»; 

- екзаменаційні білети. 


