
 



  
  



  

1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників  
Характеристика дисципліни за формами навчання 

денна 

Господарське законодавство   

Вид дисципліни вибіркова 

Мова викладання, навчання та оцінювання українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 4 / 120 

Курс 2 

Семестр 4 

Кількість змістових модулів з розподілом 1 

Обсяг кредитів 4 

Обсяг годин, в тому числі: 120 

Аудиторні 56 

Модульний контроль 6 

Семестровий контроль 30 

Самостійна робота 28 

Форма семестрового контролю Екзамен 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Мета – досягнення всебічного глибокого розуміння студентами природи і суті 

організаційно-господарських відносин, підготовка до практичної діяльності, формування навичок 

реалізації господарських норм. 

 

Завдання: 
 

- ознайомлення та засвоєння майбутнім юристом поняття, предмету, ознак та системи 

господарського права; 

- визначення суб’єктного складу господарських правовідносин, вивчення прав та обов’язків 

суб’єктів господарювання; 

- вивчення правового режиму майна господарюючих суб’єктів, особливостей приватизації 

майна; 

- вивчення законодавства, яке регулює підприємницьку діяльність, про господарські 

об’єднання, про господарські товариства, про ліцензування видів господарської діяльності; 

- формування поняття у майбутніх юристів щодо виникнення, виконання та припинення 

господарських зобов’язань;  

- засвоєння поняття та ознак господарського договору, класифікації господарських 

договорів, основних понять щодо ціни та ціноутворення;  

- вивчення законодавства щодо визнання суб’єкта підприємництва банкрутом; 

- розкриття загальних засад відповідальності за правопорушення у сфері господарювання, 

зокрема, відшкодування збитків, застосування штрафних та оперативно-господарських санкцій, 

адміністративно-господарських санкцій, а також відповідальності субєктів господарювання 

антимонопольно- конкурентного законодавства; 

- визначення особливостей правового регулювання в окремих галузях господарювання, 

зокрема, галузей та видів господарської діяльності, комерційне посередництво тощо. 

- вивчення законодавства України про зовнішньоекономічну діяльність, зокрема, поняття та 

види ЗЕД, субєктний склад ЗЕД, поняття зовнішньоекономічного контракту, правил ІНКОТЕРМС 

тощо; 

- набуття студентами переліку і змісту основних нормативних актів, які регулюють 

господарсько-правові відносини. 



  

Загальні 

компетентності (ЗК) 

ЗК-1 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 

ЗК-3 Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу 

ЗК-4 Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях 

ЗК-5 Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності 

ЗК-12 Здатність до генерування нових ідей (креативність) 

Фахові компетентності 

спеціальності (ФК) 

ФК-6 Здатність діяти соціально відповідально і свідомо 

ФК-9 Здатність працювати в команді та налагоджувати 

міжособистісну взаємодію при вирішенні 

професійних завдань 

ФК-11 Здатність створювати та організовувати ефективні 

комунікації в процесі управління 

 

 

3. Результати навчання за дисципліною 
 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

- знати: 

- основні поняття і визначення господарського права;  

- знати основні нормативно-првові акти, що регулюють господарські правовідносини; 

- загальні положення та особливості господарських договорів та зовнішньоекономічних 

контрактів; 

- основні засади відповідальності за порушення у сфері господарювання; 

 

вміти: 

- орієнтуватися в господарському законодавстві України; 

- формулювати власні висновки і пропозиції з визначених питань; 

- застосовувати знання нормативної бази для вирішення правових ситуацій у сфері 

господарського права України. 

 
 

Досягнути наступних програмних результатів навчання: 
 

ПРН-З-1 Знати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності 

громадянського суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в 

Україні 

ПРН-З-4 Володіти основами правових та етичних відносин і основами психологічних 

особливостей поведінки 

ПРН-У-1 Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування управлінських 

рішень. 

ПРН-У-12 Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та громадсько свідомо на 

основі етичних міркувань (мотивів), повагу до різноманітності та міжкультурності 

ПРН-У-13 Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до 

нових знань, бути критичним і самокритичним 



  

4. Структура навчальної дисципліни 

 
Тематичний план для денної форми навчання 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма 

У
сь

о
го

 

у тому числі 

л. с. м.к. 

Сем.к

онтро

ль. 

с.р. 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Загальні поняття господарського права. 

Тема 1. Поняття, предмет, ознаки та система господарського 

права. 
10 4 2   4 

Тема 2. Поняття підприємницької діяльності та її 

кваліфікаційні  ознаки. Некомерційна діяльність. 
12 4 4   4 

Тема 3. Поняття суб'єкта господарської діяльності. Права та 

обов'язки субєктів господарювання. 
14 4 4 2  4 

Разом за змістовим модулем 1 36 12 10 2  12 

Змістовий модуль 2. Законодавство про суб’єкти господарської діяльності.  

Тема 4. Законодавство України про підприємства.  9 4 2   3 

Тема 5. Законодавство України про господарські об'єднання.   11 4 4   3 

Тема 6. Законодавство України про господарські товариства.    11 4 4   3 

Тема 7. Законодавство України щодо регулювання відносин 

власності. Законодавство про ліцензування видів 

господарської діяльності. 

9 2 4   3 

Тема 8. Господарські зобов’язання. Відповідальність за 

порушення у сфері господарювання. 
44 2 4 4 30 4 

Разом за змістовим модулем 2 84 16 18 4 30 16 

Усього годин 120 28 28 6 30 28 
 

 

 

 

 

 
 

 

5. Програма навчальної дисципліни 

 
Змістовий модуль 1. Загальні поняття господарського права. 

 

Тема 1. Поняття, предмет, ознаки та система господарського права. 
Господарське право як галузь права, господарське право як галузь правової науки, 

елементи науки господарського права, Предмет регулювання господарського права. 
Розмежування відносин у сфері господарювання з іншими видами відносин, метод 
господарського права. 

Господарське законодавство, ознаки господарського законодавства. 
Поняття господарських правовідносин, ознаки господарських правовідносин. 
Система господарського права, сфера підприємницької діяльності, визначення 

господарсько-виробничих, організаційно-господарських та внутрішньогосподарських відносин. 
 
Тема 2. Поняття підприємницької діяльності та її кваліфікаційні  ознаки. 

Некомерційна діяльність. 
 Поняття підприємницької діяльності, визначення терміну «підприємництво», ознаки 

підприємницької діяльності, обмеження щодо здійснення підприємницької діяльності, 
некомерційна господарська діяльність, її ознаки, регулювання некомерційної господарської 
діяльності 

 



  

Тема 3. Поняття суб'єкта господарської діяльності. Права та обов'язки субєктів 
господарювання. 

Зміст понять «суб'єкти господарської діяльності», «особливий суб'єкт господарської 
діяльності», ознаки суб'єктів господарювання, поняття «комерційні» та «некомерційні» 
організації. 

Завдання суб'єктів господарського права, права суб'єктів господарського права, 
класифікація прав суб'єктів господарювання.  
 

Змістовий модуль 2. Законодавство про суб’єкти господарської діяльності. 
 

Тема 4. Законодавство України про підприємства.  
Визначення кола нормативних актів, що регулюють підприємницьку діяльність. 
Зміст поняття «підприємство», основні риси, притаманні підприємству, види та 

організаційно – правові форми підприємства, визначення підприємств з іноземними інвестиціями, 
визначення унітарного та корпоративного підприємства, поняття організаційної структури 
підприємства, визначення структурного підрозділа підприємства, порядок управління 
підприємством. 
 

Тема 5. Законодавство України про господарські об'єднання.   
Поняття господарських об'єднань, Торгово-промислові палати, як добровільні об'єднання 

підприємців та організацій,  визначення видів об'єднань підприємств, організаційно – правові форми 
об'єднань підприємств, визначення статусу підприємства-учасника об'єднання підприємств, визначення 
управління об'єднанням підприємств, майнові відносини в об'єднанні підприємств, вихід учасника з 
об'єднання, припинення об'єднання підприємств, визначення асоційованих підприємств та холдингових 
компаній. 

 
Тема 6. Законодавство України про господарські товариства.    
Визначення законодавства про господарські товариства, визначення поняття «господарське 

товариство», види господарських товариств, установчі документи господарських товариств,порядок 
державної реєстрації господарського товариства, власність господарського товариства, вклади учасників 
та засновників господарського товариства, статутний фонд (капітал) та фонди господарського товариства, 
права та обов'язки учасників господарського товариства, управління господарським товариством, облік і 
звітність господарського товариства, припинення господарського товариства. 

 
Тема 7. Законодавство України щодо регулювання відносин власності. Законодавство 

про ліцензування видів господарської діяльності. 
Правовий режим майна суб'єктів господарювання, підстави виникнення речового права на 

чуже майно в господарській діяльності, види майна суб'єктів господарювання та джерела його 
формування, обєкти, що належать до державного майна у сфері господарювання, особливості 
відчуження майна державних та недержавних суб'єктів господарювання, обмеження щодо 
розпорядження державним майном, правове регулювання приватизації майна, визначення 
об'єктів, що підлягають та не підлягають приватизації, порядок приватизації державного майна, 
шляхи здійснення приватизації державного майна. 

Правове регулювання ліцензування господарської діяльності, види господарської 
діяльності, що підлягають ліцензуванню, визначення понять «ліцензування», «ліцензія» та 
«ліцензійні умови», порядок оформлення (отримання), переоформлення, анулювання ліцензії, 
визначення органів ліцензування та їх повноважень, поняття та компетенція Експертно-
апеляційної ради з питань ліцензування, визначення документів, що подаються для одержання 
ліцензії, Порядок прийняття заяви про отримання ліцензії до розгляду та підстави для залишення 
її без розгляду. 

 
Тема 8. Господарські зобов’язання. Відповідальність за порушення у сфері 

господарювання. 
Визначення поняття, видів та підстав виникнення господарських зобов’язань, поняття та 

ознаки господарського договору, класифікація господарських договорів, визначення поняття  ціни 
та ціноутворення, виконання господарських зобов’язань, припинення господарських зобов’язань, 
визнання суб’єкта підприємництва банкрутом. 

Визначення загальних засад відповідальності учасників господарських відносин, 
відшкодування збитків у сфері господарювання, штрафні та оперативно-господарські санкції, 
адміністративно господарські санкції, відповідальність суб’єктів господарювання за порушення 
антимонопольно-конкурентного законодавства. 



  

6. Контроль навчальних досягнень 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

 

Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю 

 

 

 

№ 

з/п 

 

 

 

Вид діяльності студента 
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1 Відвідування лекцій 1 6 6 8 8 

2 Відвідування семінарських занять 1 5 5 9 9 

3 Виконання завдань для самостійної роботи  5 1 5 1 5 

4 Робота на практичних (семінарських) заняттях  10 5 50 9 90 

5 Виконання модульної контрольної роботи 25 1 25 2 50 

 Макс. кількість балів за видами поточного контролю   (МВ) - - 91 - 162 

 Разом  253 
 Коефіцієнт  0,237 
 Підсумковий бал проміжного контролю  60 
 Екзамен  40 
 Підсумковий бал  100 

 

 

 

 

 

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії оцінювання 

Питання, що виносяться на самостійне опрацювання  

 
Змістовий модуль 1. Загальні поняття господарського права. 

 

Тема 1. Поняття, предмет, ознаки та система господарського права. 
1. Господарське право як галузь правової науки.  
2. Предмет регулювання господарського права.  
3. Розмежування відносин у сфері господарювання з іншими видами відносин, метод 

господарського права. 
4. Господарське законодавство, ознаки господарського законодавства. 
5. Поняття господарських правовідносин, ознаки господарських правовідносин . 
6. Система господарського права, сфера підприємницької діяльності . 

 
Тема 2. Поняття підприємницької діяльності та її кваліфікаційні  ознаки. 

Некомерційна діяльність. 
1. Поняття та ознаки підприємницької діяльності. 
2.  Визначення терміну «підприємництво».  
3. Обмеження щодо здійснення підприємницької діяльності. 
 4. Регулювання некомерційної господарської діяльності 
 

Тема 3. Поняття суб'єкта господарської діяльності. Права та обов'язки субєктів 
господарювання.  

1. Зміст понять «суб'єкти господарської діяльності», «особливий суб'єкт господарської 
діяльності». 

2. Ознаки суб'єктів господарювання. 
3. Завдання суб'єктів господарського права. 
4.  класифікація прав суб'єктів господарювання.  



  

Змістовий модуль 2. Законодавство про суб’єкти господарської діяльності. 
 

Тема 4. Законодавство України про підприємства.  
1. Зміст поняття «підприємство». 
2. Риси, притаманні підприємству, види та організаційно – правові форми підприємства.  
3. Визначення підприємств з іноземними інвестиціями, визначення унітарного та 

корпоративного підприємства. 
4. Поняття організаційної структури підприємства, визначення структурного підрозділа 

підприємства, порядок управління підприємством. 
 

Тема 5. Законодавство України про господарські об'єднання.   
1.Поняття господарських об'єднань. 
2.  Торгово-промислові палати, як добровільні об'єднання підприємців та організацій. 
3.  Визначення видів об'єднань підприємств, організаційно – правові форми об'єднань підприємств. 
4. Визначення управління об'єднанням підприємств, майнові відносини в об'єднанні підприємств.  
 
Тема 6. Законодавство України про господарські товариства.    
1.Визначення законодавства про господарські товариства, визначення поняття «господарське 

товариство». 
2. Види господарських товариств, установчі документи господарських товариств.  
3. Порядок державної реєстрації господарського товариства, власність господарського товариства.  
4. Права та обов'язки учасників господарського товариства, управління господарським товариством. 
 
Тема 7. Законодавство України щодо регулювання відносин власності. Законодавство 

про ліцензування видів господарської діяльності. 
1. Обєкти, що належать до державного майна у сфері господарювання, особливості 

відчуження майна державних та недержавних суб'єктів господарювання. 
2.  Обмеження щодо розпорядження державним майном, правове регулювання 

приватизації майна, визначення об'єктів, що підлягають та не підлягають приватизації.  
3. Порядок приватизації державного майна, шляхи здійснення приватизації державного 

майна. 
4. Правове регулювання ліцензування господарської діяльності, види господарської 

діяльності, що підлягають ліцензуванню. 
 
Тема 8. Господарські зобов’язання. Відповідальність за порушення у сфері 

господарювання. 
1. Визначення поняття, видів та ознаки господарського договору, класифікація 

господарських договорів. 
2. Визначення поняття  ціни та ціноутворення, виконання господарських зобов’язань. 
3.  Припинення господарських зобов’язань, визнання суб’єкта підприємництва банкрутом. 
4. Визначення загальних засад відповідальності учасників господарських відносин, 

відшкодування збитків у сфері господарювання. 
Бал Критерій  

5  студент засвоїв теоретичний матеріал, який винесений на самостійну роботу, застосування для 

оформлення результатів самостійної роботи не тільки рекомендованої, а й додаткової 

літератури та творчого підходу; чітке володіння понятійним апаратом, теорією; вміння 

використовувати їх для виконання конкретних практичних завдань, розв'язання ситуацій. 

Оформлення результатів самостійної роботи повинно бути логічним та послідовним. 

4  студент засвоїв теоретичний матеріал з відповідної теми який винесений на самостійну роботу, 

та наявне вміння орієнтуватися в ньому, усвідомлене застосування знань для розв'язання 

практичних задач; за умови виконання всіх вимог, які передбачено для оцінки "5 балів", при 

наявності незначних помилок або не зовсім повних висновків за одержаними результатами. 

Оформлення виконаного завдання з самостійної роботи має бути послідовним. 

3  студент не повністю засвоїв тему для самостійного опрацювання не досконало володіє 

основними поняттями та положеннями навчальної дисципліни, невпевнено орієнтується в 

першоджерелах та рекомендованій літературі, непереконливо відповідає, додаткові питання 

викликають невпевненість або відсутність знань. 

1-2  студент не опанував навчальний матеріал з відповідної теми для самостійного опрацювання, 

не знає основних понять і термінів наукової дисципліни, не орієнтується в першоджерелах та 

рекомендованій літературі, відсутнє наукове або логічне мислення. 



  

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання 
 

Виконання модульних контрольних робіт здійснюється в письмовому вигляді з 

використанням роздрукованих завдань. Модульний контроль знань студентів здійснюється після 

завершення вивчення навчального матеріалу змістового модуля. 
 

Критерії оцінювання 
 

Бал Критерії 

24-25   Студент  вирішив всі  завдання  абсолютно  вірно  і  повно  дав  відповіді  на  питання  як  

теоретичного,  так  і   практичного  характеру.  Логічно  і  послідовно  аргументував  і  виклав  

свою  точку  зору. 

20-23   Студент  вирішив  завдання  з  1 помилкою, відповідь  на  питання  містить  повне  розгорнуте,  

правильне та обґрунтоване викладення матеріалу,  допущено  2-3   помилки   при   вирішенні   

практичних  завдань. 

15-19  Студент  правильно  і  повно  вирішив  більшість,  але  не  всі  завдання,  відповідь  на  

запитання  є  не  повністю аргументованою; допускає незначні неточності 

10-14     Студент   правильно  вирішив  половину  завдань;  думка  викладена  з  порушенням  логіки  

подання  матеріалу. Студент  правильно  вирішив  ситуацію, проте не зовсім слушно 

аргументує її, або враховує не всі, а деякі умови ситуації. Вирішує декілька завдань  

поверхнево. 

5-9   Студент вирішив трохи менше половини завдань; може дати визначення  юридичного поняття. 

Відповідь  на запитання дає  неповно і поверхнево. 

0-4  Студент  не  вирішив  більшість  завдань  або  вирішив  неправильно;  відповіді  на  питання є  

неповними;  неправильно  обґрунтовує  своє  рішення. 

 

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання 
Навчальні досягнення студентів з дисципліни «Господарське законодавство» оцінюються за 

модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності, 

обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та 

навичок на семінарських заняттях та під час виконання самостійної роботи, розширення кількості 

підсумкових балів до 100. 

Семестровий контроль знань студентів з дисципліни «Господарське законодавство» 

здійснюється у формі екзамену. 

 

 

6.5. Шкала відповідності оцінок  

 



  

7. Навчально-методична карта дисципліни 
 

Разом: 120 год., із них: лекції – 28 год., семінарські заняття –  28 год., модульний контроль – 6год., 

самостійна робота – 28 год., семестровий контроль – 30 год 

 
Тиждень І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ 

Модулі (назви, 

бали) 

Змістовий модуль 1. Загальні поняття 

господарського права. 

Змістовий модуль 2. Законодавство про суб’єкти 

господарської діяльності. 

Лекції (теми, 

бали) 

Л1 (1б) 

Л2 (1б) 

Л3(1б) 

Л4(1б) 

Л5 (1б) 

Л6 (1б) 

Л7 (1б) 

Л8(1б) 

Л9 (1б) 

Л1 0(1б) 

Л11 (1б) 

Л1 2(1б) 

Л13 (1б) 

Л14 (1б) 

Семінарські 

заняття (теми, 

бали) 

С 1 

1-10 балів 

С 2 

1-10 балів 

С 3 

1-10 балів 

С 4 

1-10 балів 

С 5 

1-10 балів 

С 6 

1-10 балів 

С 7 

1-10 балів 

С 8 

1-10 балів 

С 9 

1-10 балів 

С 10 

1-10 балів 

С11 

1-10 балів 

С 12 

1-10 балів 

С 13 

1-10 балів 

С 14 

1-10 балів 

СР (бали) 5 балів 5 балів 

Модульна КР   Мкр - 25балів   Мкр- 25 

балів 

Мкр- 25 балів 

Підсумковий 
контроль (вид, бали) 

Екзамен  

( 40 балів) 

 

 

 

8. Рекомендовані джерела 
 

Нормативно-правові: 

1. Конституція України від 28.06.1996р. – К.: Преса  України, 1997. – 80 с. 

2. Господарський процесуальний кодекс України // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1992. – №6. – с. 56 (із наступними  

змінами і доповненнями). 

3. Кримінальний кодекс України // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2001. –  № 25–26. –   с. 131. 

4. Цивільний кодекс України від 16.01.2003р. // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2003. – №№40-44. – с. 356 (із 

наступними змінами і доповненнями) 

5. Господарський кодекс України // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2003. –№18–22. –    с. 44 . 

6. Закон України від 25.06.1991р. “Про систему оподаткування” // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991. – № 39. – 

с. 510 (із  наступними  змінами і  доповненнями). 

7. Закон України від 04.12.1990р. “Про державну податкову службу України” // Відомості  Верховної Ради (ВВР). – 

1991. – № 6. – с. 37  (із  наступними змінами і доповненнями). 

8. Закон України від 16.04.1991р. “Про зовнішньоекономічну діяльність” // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1991. 

– № 29. – с. 377 (із  наступними змінами  і  доповненнями). 

9. Закон України  від 12.05.1991р. “Про захист прав споживачів” // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1991. – № 30. 

– с. 379 (із наступними змінами  і  доповненнями). 

10. Закон України від 18.06.1991р. “Про цінні папери і фондову біржу” // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1991. – 

№ 38. – с. 508 (із наступними змінами і доповненнями). 

11. Закон України від 19.09.1991р.“Про господарські товариства” // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1991. – № 49. 

– с. 682 (із наступними змінами  і  доповненнями). 

12. Закон України від 18.02.1992р. “Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у 

підприємницькій діяльності” // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1992. – № 21. – с. 296 (із наступними змінами  

і  доповненнями). 

13. Закон України від 04.03.1992р. “Про приватизацію державного майна” //  Відомості Верховної Ради (ВВР). – 

1992. – № 24. – с. 348 (із  наступними змінами  і  доповненнями) 

14. Закон України від 06.03.1992р. “Про приватизаційні папери” // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1992. – № 24. – 

ст.352 (із наступними змінами  і  доповненнями). 

15. Закон України від 06.03.1992р. “Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію) // 

Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1992. – № 24. – с. 350 (в редакції Закону №189/96-ВР від 15.05.96, ВВР. – 

1996. – № 34. – с. 160. 

16. Закон України від 10.04.1992р.“Про споживчу кооперацію” // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1992. – № 30. – 

с. 414 (із  наступними змінами  і  доповненнями).  

17. Закон України від 10.04.1992р. “Про оренду державного та комунального майна” // Відомості Верховної Ради 

(ВВР). – 1992. – № 30. – с. 416 (із наступними змінами і доповненнями) . 



  

18. Закон України від 14.05.1992р. “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” // 

Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1992. – № 31. – 440 с. (в редакції Закону №784-XIV від 30.06.1999р.// 

Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1999. – № 42-43. – с. 378. 

19. Закон України від 02.10.1992р. “Про заставу” // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1992. –   № 47. – с. 642 (із  

наступними змінами  і  доповненнями).  

20. Закон України від 16.12.1997р.“Про фінансовий лізинг” //  Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1998. – №16. – с. 68 

(із наступними змінами  і доповненнями). 

21. Закон України від 22.12.1995р.“Про поставки продукції для державних потреб” // Відомості Верховної Ради 

(ВВР). – 1996. – №3. – с. 9. 

22. Закон України від 22.02.2000р. “Про закупівлю товарів, робіт, послуг за державні кошти” // Відомості Верховної Ради 

(ВВР). – 2000. – №20. – с.148. 

23. Закон України від 04.02.1994р. “Про правовий статус Іноземців” // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1994. – № 

24. – с. 161 (із наступними змінами і  доповненнями)  

24. Закон України  від  28.12.1994р. “Про  оподаткування  прибутку підприємств” в редакції Закону України від  

22.05.1997р. //  Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1997. – № 27. –     с. 181 (із  наступними  змінами  і  

доповненнями). 

25. Закон України  від 24.03.1995р. “Про оплату праці” //  Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1995. –  № 17. – с. 121  

(із наступними змінами і  доповненнями.)  

26. Закон України від 15.09.1995р. “Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби” // Відомості 

Верховної Ради (ВВР). – 1995. – № 40. – с. 297 (із наступними  змінами і доповненнями). 

27. Закон України від 07.03.1996р. “Про страхування” // Відомості Верховної Ради (ВВР). –1996. – №18. – с. 78 (із 

наступними змінами і  доповненнями).  

28. Закон України від 22.11.1996р. “Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань” // 

Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1997. – № 5. – с. 28 (із наступними змінами і доповненнями). 

29. Закон України від 19.02.1997р. “Про приватизацію майна державних підприємств” // Відомості Верховної Ради 

(ВВР). – 1997. – № 17. – с. 122 (із наступними змінами і доповненнями). 

30. Закон України від 03.04.1997р. “Про  податок  на  додану  вартість”  //  Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1997. – 

№ 21. – с. 156 (із наступними змінами і  доповненнями).  

31. Закон України від 06.07.1995р. “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері  торгівлі, 

громадського харчування  та  послуг” //  Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1995. – № 28. – с. 205 (із наступними 

змінами). 
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