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1.   Загальна   інформація  
Назва   дисципліни  Господарське   право   України   
Викладач   (-і)  Олійник  Оксана  Степанівна,  доц.,  к.ю.н.,  доцент  кафедри        

цивільного   права  
Контактний   телефон  
викладача  

(0342)    596130  

E-mail   викладача  oksana.oliinyk@pnu.edu.ua   
Формат   дисципліни  Заочний  
Обсяг   дисципліни  6   кредитів   ЄКТС,   180   год.  
Посилання  на  сайт    
дистанційного  
навчання  

http://www.d-learn.pu.if.ua  

Консультації  Консультації  проводяться  відповідно  до  Графіку      
індивідуальних  занять  зі  студентами, розміщеному  на       
інформаційному  стенді  та  сайті  кафедри      
https://kcp.pnu.edu.ua/ос-бакалавр/навчальні-дисципліни/  
Також  можливі  консультації  за  погодженням  зі  студентами        
дистанційно  шляхом  листування  через  електронну  пошту  чи        
використання  Zoom,  Viber,  Telegram  або  інших  електронних        
платформ  комунікації,  зокрема,  щодо  погодження  планів  та        
змісту  атестаційних  робіт,  виконання  наукових  робіт,       
індивідуальних   науково-дослідних   завдань   тощо.  
 
2.   Анотація   до   навчальної   дисципліни  

Предметом  вивчення  навчальної  дисципліни  є  господарське  право  як  галузь  права  та            
галузь  законодавства,  а  також  практика  реалізації  господарсько-правових  та  інших  норм           
суб’єктами   господарського   права.  

Програма   навчальної   дисципліни   складається   з   таких    змістових   модулів :  
1.   Загальна   частина.   Особливості   правового   статусу   суб’єктів   господарювання.  
2.   Господарські   зобов’язання   та   договори.  
3.   Спеціальна   частина.   Правове   регулювання   окремих   видів   господарської   діяльності.  
Господарське  право  регулює  широке  коло  відносин,  які  виникають  внаслідок          

безпосереднього  здійснення  господарської  діяльності  або  управління  такою  діяльністю         
за  участю  учасників  господарських  відносин,  служить  для  правового  забезпечення          
ефективного  розвитку  підприємництва  та  непідприємницької  діяльності  з  метою         
підвищення  ефективності  суспільного  виробництва,  зростання  господарського  порядку  в         
економічній   системі   України   та   захисту   учасників   господарських   відносин.  

Основними  джерелами  цієї  галузі  виступають  Господарський  кодекс  України,         
Цивільний  кодекс  України,  Закони  України  «Про  засади  державної  регуляторної          
політики  у  сфері  господарської  діяльності»,  «Про  державну  реєстрацію  юридичних  осіб,           
фізичних  осіб-підприємців  та  громадських  формувань»,  «Про  акціонерні  товариства»,         
«Про  товариства  з  обмеженою  та  додатковою  відповідальністю»,  «Про  кооперацію»,          
«Про  товарну  біржу»,  «Про  фінансові  послуги  та  державне  регулювання  ринків           
фінансових  послуг»,  «Про  банки  і  банківську  діяльність»,  «Про  інноваційну  діяльність»,           
«Про  інвестиційну  діяльність»,  «Про  зовнішньоекономічну  діяльність»  та  ряд  інших          
законодавчих   та   підзаконних   нормативно-правових   актів.   

mailto:oksana.oliinyk@pnu.edu.ua
http://www.d-learn.pu.if.ua/
https://kcp.pnu.edu.ua/%D0%BE%D1%81-%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80/%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B8/


Застосування  господарського  законодавства  в  умовах  економічної  кризи,        
нестабільності  розвитку  ринкової  економіки,  недосконалості  правового  регулювання        
окремих  відносин  та  інститутів  є  складним  завданням  і  одним  з  основних  напрямків             
роботи  державних  органів  та  всіх  інституцій  громадянського  суспільства  з  метою           
забезпечення  оптимального  балансу  публічних  і  приватних  інтересів  при  здійсненні          
господарської  діяльності.  Підготовка  та  ефективна  діяльність  спеціалістів  у  сфері          
господарського  права  має  на  меті  забезпечення  господарського  правопорядку  в  державі,           
що  ґрунтується  на  основі  поєднання  ринкового  саморегулювання  економічних  відносин          
та  державного  регулювання  макроекономічних  процесів.  Важливо,  щоб  випускники         
вищих  юридичних  закладів  освіти  володіли  необхідними  знаннями  щодо  регулювання          
господарсько-правових  відносин,  вміли  поєднувати  їх  з  економічними  особливостями         
розвитку  держави  в  межах  конкретного  часового  періоду  задля  досягнення  мети           
ефективного   управління   господарсько-правовою   дійсністю.  

3.   Мета   та   цілі   навчальної   дисципліни  
Метою  вивчення  навчальної  дисципліни  «Господарське  право  України»  є  формування          

у  студентів  цілісної  системи  знань  про  загальнотеоретичні  засади  правового          
регулювання  господарської  діяльності,  орієнтування  їх  на  дослідження  проблематики         
господарського  права  з  метою  вирішення  конкретних  питань  практичної  діяльності          
щодо  прав  та  інтересів  учасників  господарських  правовідносин  та  забезпечення          
господарського   правопорядку.  

Основними  цілями  вивчення  дисципліни  «Господарське  право  України»  є  набуття          
студентами  знань  та  розуміння  змісту  норм  господарського  права  України,  аналіз           
нормативно-правової  бази  в  сфері  регулювання  господарсько-правових  відносин,        
формування  умінь  та  навичок  щодо  самостійного  розв’язання  практичних  проблем,  що           
виникають  в  процесі  реалізації  господарської  правосуб’єктності  учасниками        
господарських  правовідносин,  правильного  застосування  норм  господарського       
законодавства.   

4.   Програмні   компетентності   та   результати   навчання   (компетентності):  

Загальні   компетентності:  
Здатність  до  абстрактного  мислення,  аналізу  та  синтезу  джерел  права  та  результатів            

наукових   досліджень   господарсько-правових   відносин.  
Здатність  застосовувати  знання  господарсько-правових  норм  та  приписів  у         

практичних   ситуаціях.  
Знання  та  розуміння  предметної  області  господарського  права  та  розуміння          

професійної   діяльності.  
Здатність   вчитися   і   оволодівати   сучасними   знаннями   у   сфері   господарського   права.  
Фахові   компетентності:  
Здатність  визначати  належні  та  прийнятні  для  юридичного  аналізу  факти,  основні           

поняття  господарсько-правової  дійсності  та  елементи  правового  регулювання        
господарської   діяльності.  

Здатність  аналізувати  проблемні  питання  теорії,  практики  та  законотворчості  в  сфері           
господарсько-правових   відносин   та   обґрунтовувати   правові   позиції.  

Здатність  до  критичного  та  системного  аналізу  господарсько-правових  норм,         
інститутів,   явищ   та   застосування   набутих   знань   у   професійній   діяльності.  

Здатність  до  консультування  з  правових  питань,  зокрема,  можливих  способів  захисту           
прав  та  інтересів  учасників  господарських  відносин  при  здійсненні  ними  господарської           
діяльності,   відповідно   до   вимог   професійної   етики.  



Здатність  до  самостійної  підготовки  проектів  актів  правозастосування  в  сфері          
організації   та   здійснення   господарської   діяльності.  

Здатність  до  логічного,  критичного  і  системного  аналізу  документів,  розуміння  їх           
правового  характеру  і  значення,  здатність  давати  юридичну  кваліфікацію  відносинам,          
що   виникають   в   процесі   організації   та   здійснення   господарської   діяльності.  

Програмні   результати   навчання :  
Здатність  продемонструвати  знання  та  розуміння  змісту  правових  понять  та  категорій           

інституту   господарського   права.  
Здатність  самостійно  теоретично  мислити  правовими  категоріями  в  сфері         

господарського   права.  
Здатність  правильно  користуватися  науковою  та  навчальною  юридичною  літературою         

та   першоджерелами   в   сфері   господарського   права.  
Здатність  складати  господарсько-процесуальні  документи  та  ділову  документацію  в         

сфері   регулювання   господарсько-правових   відносин.  
5.   Організація   навчання  

Обсяг   навчальної   дисципліни  
Вид   заняття  Загальна   кількість   годин  

лекції  16  
семінарські   заняття   /  
практичні   /   лабораторні  6  

самостійна   робота  158  
Ознаки   навчальної   дисципліни  

Семестр  Спеціальність  Курс  
(рік   навчання)  

Нормативна   /  
вибіркова  

7  081   Право  4  нормативна  
Тематика   навчальної   дисципліни  

Тема   кількість   год.  
лекції  заняття  сам.   роб.  

Модуль   І.   Загальна   частина.   Особливості   правового   статусу   суб’єктів  
господарювання  

Тема  №  1.  Господарська  діяльність:  поняття  та  правова         
характеристика.  Підприємництво  як  вид  господарської      
діяльності  

 
-  

 
-  

 
6  

Тема  №  2.  Поняття,  метод,  система  господарського  права         
як  галузі  права,  науки  та  навчальної  дисципліни.        
Господарські  правовідносини.  Джерела  господарського     
права  

 
2  

 
-  

 
6  

Тема  №  3.  Правові  основи  державного  впливу  на         
економіку   та   господарську   діяльність  

 
-  

 
-  

 
5  

Тема  №  4.  Загальна  характеристика  суб’єктів       
господарського  права  -  учасників  відносин  у  сфері        
господарювання  

 
2  

 
-  

 
4  

Тема   №   5.   Правове   становище   підприємств   
2  

 
2  

 
5  

Тема  №  6.  Правове  становище  господарських  товариств.        
Види   господарських   товариств   та   їх   особливості.  

 
2  

 
-  

 
5  

Тема   №   7.   Правовий   статус   кооперативів.  -  -  5  



Тема  №  8.  Господарські  об’єднання  та  органи        
господарського  керівництва.  Правове  становище  інших      
суб’єктів   господарювання  

 
-  

 
-  

 
6  

Тема  №  9.  Правовий  режим  майна  суб’єктів        
господарювання  

-  -  7  

Модуль   ІІ.   Господарські   зобов’язання   та   договори  
Тема  №  10.  Загальні  положення  про  зобов’язання  у  сфері          
господарювання   

 
-  

 
-  

 
7  

Тема  №  11.  Правова  характеристика  господарських       
договорів   (поняття,   ознаки,   функції,   динаміка)  

 
-  

 
-  

 
8  

Тема  №  12.  Правова  характеристика  окремих  видів        
договорів   у   сфері   господарювання   

-  2  6  

Тема  №  13.  Основні  засади  господарсько-правової       
відповідальності   

 
2  

 
-  

 
6  

Тема  №  14.  Обмеження  монополізму  та  захист  суб’єктів         
господарювання   від   недобросовісної   конкуренції   

 
-  

 
-  

 
8  

Тема   №15.   Правове   регулювання   цін   та   ціноутворення   -  -  6  
Тема  №  16.  Комерційний  розрахунок  та  банкрутство  в         
господарській   діяльності   

 
-  

 
-  

 
7  

Модуль   ІІІ.   Спеціальна   частина.   Правове   регулювання   окремих   видів  
господарської   діяльності  

Тема   №   17.   Правове   регулювання   біржової   діяльності   2  -  6  
Тема  №  18.  Правове  регулювання  комерційного       
посередництва  у  сфері  господарювання  (агентські      
відносини)   

 
-  

 
-  

 
8  

Тема  №  19.  Правове  регулювання  фінансової  діяльності.        
Посередництво  у  здійсненні  операцій  з  цінними       
паперами.   

 
-  

 
-  

 
10  

Тема  №  20.  Інвестиційна  діяльність  та  особливості  її         
правового   регулювання.   

 
-  

 
1  

 
5  

Тема   №   21.   Правовий   режим   іноземних   інвестицій   -  
 

1  5  

Тема  №  22.  Інноваційна  діяльність  в  сфері        
господарювання   

2  -  6  

Тема  №  23.  Використання  у  підприємницькій  діяльності        
прав  інших  суб’єктів  господарювання  (комерційна      
концесія)  

 
-  

 
-  

 
7  

Тема  №  24.  Загальні  засади  правового  регулювання        
зовнішньоекономічної   діяльності  

 
-  

 
-  

 
8  

Тема  №  25.  Правове  регулювання  спеціальних  режимів        
господарювання  

2  -  6  

ЗАГ.:  16  6  158  
6.   Система   оцінювання   навчальної   дисципліни  

Загальна  
система  

оцінювання  
навчальної  
дисципліни  

Загальна  система  оцінювання  навчальної  дисципліни  є       
уніфікованою  в  межах  навчально-наукового  юридичного  інституту  і        
визначається  п.  4.5  Положення  про  порядок  організації  навчального         
процесу  та  оцінювання  успішності  студентів  у  навчально-науковому        
юридичному  інституті  Прикарпатського  національного  університету      



імені  Василя  Стефаника,  затвердженим  Вченою  радою  Юридичного        
інституту  Прикарпатського  національного  університету  імені  Василя       
Стефаника,  протокол  №  2  від  12.10.2010  р.  (зі  змінами,  внесеними           
Вченою  радою  навчально-наукового  юридичного  інституту,  протокол       
№5  від  28  лютого  2017  р.)  – текст  розміщений  на  інформаційному            
стенді  та  сайті  Інституту     
https://law.pnu.edu.ua/організація-навчального-процесу/ .  

Вимоги   до  
письмової  

роботи  

Вивчення  дисципліни  передбачає обов’язкове  виконання  всіма       
студентами   письмової   домашньої   контрольної   роботи.   

Кожен  студент  відповідної  навчальної  групи  виконує  домашню        
контрольну  роботу  за  індивідуальним  варіантом  відповідно  до        
порядкового  номера  цього  студента  за  списком  в  навчальних         
журналах  академічної  групи.  Максимальна  оцінка  контрольної  роботи        
–  30  балів,  з  яких  у  10  балів  оцінюються  теоретичні  питання  (по  5              
балів  кожне),  4  бали  –  термінологічне  завдання  (по  1  балу  за            
визначення  терміну),  12  балів  –  тести  (по  3  бали  за  кожну  правильну             
відповідь),   4   бали   –   правильний   розв’язок   практичного   завдання.   

Контрольна  робота  повинна  бути  написана  студентом  «від  руки»  та          
здана  на  кафедру  цивільного  права  не  пізніше  10-ти  днів  до  початку            
заліково-екзаменаційної   сесії   студентів   заочної   форми   навчання.  

Завдання  та  вимоги  до  виконання  контрольної  роботи  містяться  в          
Методичних  вказівках  для  підготовки  до  семінарських  занять        
студентів   заочної   форми   навчання.  

https://kcp.pnu.edu.ua/ос-бакалавр/навчально-методичні-матеріали/за 
очна-форма-навчання/4-курс/  

Семінарські  
заняття  

Система  оцінювання  семінарських  занять  визначена  п.  4.5  Положення         
про  порядок  організації  навчального  процесу  та  оцінювання        
успішності  студентів  у  навчально-науковому  юридичному  інституті       
Прикарпатського  національного  університету  імені  Василя      
Стефаника.  

Умови   допуску  
до   підсумкового  

контролю  

Порядок  та  організація  контролю  знань  студентів,  зокрема,  умови         
допуску  до  підсумкового  контролю  визначаються  п.  5.3  Положення         
про  порядок  організації  навчального  процесу  та  оцінювання        
успішності  студентів  у  навчально-науковому  юридичному  інституті       
Прикарпатського   національного   університету   імені   Василя   Стефаника  

Підсумковий  
контроль  

Форма   підсумкового   контролю:  
У  7-му  семестрі  студенти  здають  екзамен  у  письмовій  формі.          
Максимальний  бал,  що  може  отримати  студент  за  виконання         
екзаменаційної  роботи,  становить  50  балів.  Структура  білета        
складається  із  2-х  теоретичних  питань,  які  оцінюються  у  10  балів           
кожне,  20-ти  тестових  завдань,  кожне  з  яких  оцінюється  по  1  балу,  4-х             
визначень,  які  оцінюються  по  1  балу  та  задачі,  яка  оцінюється  у  6             
балів.  
Екзамен  може  проводитися  з  використанням  технологій       
дистанційного  навчання  на  платформі  www.d-learn.pnu.  У  такому  разі         
екзамен  проводиться  у  тестовій  формі.  Структура  білета  –  50  тестових           
завдань   різної   складності,   кожне   з   яких   оцінюється   в   1   бал.  
Екзаменаційний  бал  додається  до  отриманих  студентом  балів  за         
контрольну  роботу  та  середнього  балу,  отриманого  під  час         
проведення  семінарських  занять,  помножений  на  коефіцієнт  4  (за         

https://law.pnu.edu.ua/%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%83/
https://kcp.pnu.edu.ua/%D0%BE%D1%81-%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80/%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8/%D0%B7%D0%B0%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F/4-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/
https://kcp.pnu.edu.ua/%D0%BE%D1%81-%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80/%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8/%D0%B7%D0%B0%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F/4-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/


наявності  вказаного  балу).  За  підсумками  названих  складових  форм         
контролю  студента  формується  підсумкова  оцінка  з  навчальної        
дисципліни,   яка   заноситься   у   відомість   успішності.  

7.   Політика   навчальної   дисципліни  
Письмові   роботи:  
Планується  виконання  студентами  заочної  форми  обов’язкової  домашньої  письмової         

контрольної  роботи,  вимоги  до  якої  визначені  в  Методичних  вказівках  для  підготовки  до             
семінарських  занять  студентів  заочної  форми  навчання.  На  семінарських  заняттях          
можуть  бути  проведені  письмові  тестування,  експрес-опитування  за  темами  навчальної          
дисципліни  – Методичні  вказівки  розміщені  на  сайті  кафедри         
https://kcp.pnu.edu.ua/ос-бакалавр/навчально-методичні-матеріали/заочна-форма-навчанн 
я/4-курс/  

За  вибором  студента  з  дисципліни  «Господарське  право  України»  планується          
виконання  атестаційної  роботи.  Тематика  атестаційних  (дипломних)  робіт,  методичні         
вказівки  до  їх  виконання,  розпорядження  про  призначення  керівників  атестаційних  робіт           
та  інша  документація  розміщена  на  сайті  кафедри        
https://kcp.pnu.edu.ua/ос-бакалавр/тематика-курсових-робіт /  

Академічна   доброчесність:  
Очікується,  що  студенти  будуть  дотримуватися  принципів  академічної        

доброчесності,  усвідомлюючи  наслідки  її  порушення,  що  визначається  Положенням  про          
запобігання  та  виявлення  плагіату  у  ДВНЗ  «Прикарпатський  національний  університет          
імені   Василя   Стефаника»    https://pnu.edu.ua/положення-про-запобігання-плагіату/ .  

Відвідування   занять:  
Відвідання  занять  є  важливою  складовою  навчання.  Очікується,  що  всі  студенти           

відвідають   лекції   і   практичні   заняття   з   навчальної   дисципліни.   
8.   Рекомендована   література  

1.  Актуальні  проблеми  господарського  права:  навч.  посібник  /  за  заг.  ред.            
В.С.Щербини.   К.:   Юрінком   Інтер,   2013.   528   с.  

2.  Відповідальність  суб’єктів  господарських  відносин.  Законодавство.  Коментар.        
Судова   практика   /упор.   О.А.   Беляневич   та   ін.   К.:   Юрінком   Інтер,   2013.   392   с.  

3.  Вінник  О.М.  Господарське  право:  навч.  посібник.  2-ге  вид.,  змін.  та  доп.  К.:              
Всеукраїнська   асоціація   видавців   «Правова   єдність»,   2008.   766   с.  

4.  Вінник  О.М.  В.  Господарське  право:  курс  лекцій  (загальна  частина).  Київ:            
Видавництво   Ліра-К,   2017.   240   с.  

5.  Вінник  О.М.  Інвестиційне  право:  навчальний  посібник.  К.:  Правова  єдність.  2009.            
616   с.  

6.  Корпоративне  право  Австрії  та  України:  монографія  /  за  ред.  В.А.  Васильєвої.             
Івано-Франківськ:   ПНУ,   2015.   250   с.  

7.  Луць  В.В.  Контракти  у  підприємницькій  діяльності:  навч.  посібник.  К.:           
Юрінком-Інтер,   2008.   576   с.  

8.  Науково-практичний  коментар  Господарського  кодексу  України  /За  заг.  ред.  Г.Л.           
Знаменського,   В.С.   Щербини.   Київ:   Юрінком-Інтер,   2012.   776   с.  

9.  Олійник  О.С.  Господарське  право  України:  матеріали  до  хрестоматії  з  дисципліни.            
Івано-Франківськ:   ПНУ,   2019.   URL:    http://lib.pnu.edu.ua/elibrary.php  

10.   Щербина   В.С.   Господарське   право:   підручник.   К.:   Юрінком-Інтер,   2012.   600   с.  
11.   Яцура   В.В.   Господарське   законодавство:   навч.   посібник.   Львів:   ЛНУ,   2013.   536   с.  
12.  Corporate  Law  of  Ukraine:  scientific  and  practical  manual  Vasylyeva  V.A.,  Zelisko             

A.V.,   Syschyk   L.V.   Ivano-Frankivsk,   2019.   258   p.  

https://kcp.pnu.edu.ua/%D0%BE%D1%81-%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80/%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8/%D0%B7%D0%B0%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F/4-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/
https://kcp.pnu.edu.ua/%D0%BE%D1%81-%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80/%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8/%D0%B7%D0%B0%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F/4-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/
https://kcp.pnu.edu.ua/%D0%BE%D1%81-%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80/%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82
https://pnu.edu.ua/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%B0%D1%82%D1%83/
http://lib.pnu.edu.ua/elibrary.php


Детальний  перелік  монографічної,  наукової,  науково-практичної  літератури,       
нормативних  джерел  та  інформаційних  ресурсів  до  кожної  теми  міститься  в           
навчально-методичних   посібниках:   

1.  Олійник  О.С.  Господарське  право  України:  Методичні  вказівки  для  підготовки  до            
семінарських  занять  студентів  4-го  курсу  заочної  форми  навчання  (спеціальність  081           
«Право»,  галузь  знань  08  «Право»).  Івано-Франківськ:  навчально-науковий  юридичний         
інститут  ПНУ,  2019.    
https://kcp.pnu.edu.ua/ос-бакалавр/навчально-методичні-матеріали/денна-форма-навчання 
/4-курс/  

2.  Олійник  О.С.  Господарське  право  України:  Методичні  вказівки  для  забезпечення           
самостійної  роботи  студентів  4-го  курсу  заочної  форми  навчання  (спеціальність  081           
«Право»,  галузь  знань  08  «Право»).  Івано-Франківськ:  навчально-науковий  юридичний         
інститут   ПНУ,   2019.  

https://kcp.pnu.edu.ua/ос-бакалавр/навчально-методичні-матеріали/заочна-форма-нав 
чання/4-курс/  

 
Викладач   _________________    доц.   О.С.   Олійник  

https://kcp.pnu.edu.ua/%D0%BE%D1%81-%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80/%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F/4-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/
https://kcp.pnu.edu.ua/%D0%BE%D1%81-%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80/%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F/4-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/
https://kcp.pnu.edu.ua/%D0%BE%D1%81-%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80/%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8/%D0%B7%D0%B0%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F/4-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/
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