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1. Опис навчальної дисципліни 

 

«Господарське та адміністративне право»  

Найменування показників  

Галузь знань, 

спеціальність, 

ступінь вищої освіти 

Характеристика навча-

льної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів: 

денна форма навчання – 3 

Галузь знань: 

07 – Управління та 

адміністрування 

Обов’язкова дисципліна 

Модулів – 1 

Спеціальність: 

073 – Менеджмент 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 3-й  

Індивідуальне науково-

дослідне завдання – рефе-

рат, презентація 
Семестр 

Загальна кількість годин: 

денна форма навчання – 180 5-й  

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних –  

самостійної роботи  

студента –  

Ступінь вищої освіти: 

бакалавр 

Лекції 

30 год.  

Практичні, семінарські 

30 год.  

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

120 год.  

Індивідуальні завдання 

40 год.  

Вид контролю: 

залік  
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

2.1. Дисципліна «Господарське та адміністративне право» має на меті формування в 

майбутніх фахівців наукового розуміння основних засад господарського та адміністративно-

го права. 

2.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є створення основи для подальшо-

го успішного опанування основних професійно-орієнтованих дисциплін у системі підготовки 

фахівців а також здобуття знань про особливості господарського та адміністративно-

правового регулювання управлінських відносин та чинну систему органів державного управ-

ління, форм і методів державного управління національною економікою, соціально-

культурним та адміністративно-політичним устроєм, а також міжгалузевого державного 

управління; вміння застосовувати набуті теоретичні знання у вирішенні правових питань у 

практичній діяльності. 

 

2.3. В результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні 

знати: 

- правове регулювання суспільних господарських  відносин в Україні; 

- суб’єкти і об’єкти господарського права України; 

- зміст типового договору; 

- зміст, порядок та умови укладання господарського договору; 

-  сутність адміністративного права, його зв'язок з державним управлінням; 

-  чинне адміністративне законодавство; 

-  функції та принципи державного управління; 

-  систему виконавчої влади, правове положення суб'єктів, що її здійснюють; 

-  форми та методи державного управління; 

-  поняття та види адміністративного примусу та адміністративної відповідальності; 

-  поняття та принципи адміністративного процесу, його структуру; 

-  способи забезпечення законності; 

-  спеціальні адміністративно-правові режими; 

-  особливості галузевого та міжгалузевого управління. 

вміти: 

- грамотно кваліфікувати правопорушення й уміти розрізняти  правовідносини, що відно-

сяться до господарського права.  

- вільно орієнтуватися в теоретичних та практичних проблемах основ господарських право-

відносин.  

- обирати оптимальні шляхи вирішення конкретних виробничих завдань на основі права; 

-  тлумачити та застосовувати чинне адміністративне законодавство; 

-  правильно використовувати в практичній діяльності методи державного управління; 

-  готувати акти державного управління та приймати управлінські рішення, юрисдикційні та 

інші акти; 

-  здійснювати функції щодо забезпечення законності в державному управлінні, при розгляді 

справ про адміністративні правопорушення. 
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3. Зміст навчального матеріалу дисципліни 

 

 

Змістовий модуль 1. Господарське право 

 

Тема 1.Методи та система господарського права. Участь держави і місцевого самоврядуван-

ня в регулюванні господарської діяльності України. 

Тема 2. Економічна конкуренція. 

Тема 3. Господарське законодавство. 

Тема 4. Суб’єкти господарського права та суб`єкти  господарювання. 

Тема 5.Правове становище підприємств. 

Тема 6. Господарські товариства. 

Тема 7. Правовий статус громадянина-підприємця. 

Тема 8. Майнові відносини у сфері господарювання. 

Тема 9. Приватизація державного та комунального майна. 

Тема 10 Цінні папери у господарській діяльності. 

Тема 11. Господарські договори. 

 

 

Змістовий модуль 2. Адміністративне право 

 

Тема 1 Державне управління і державна влада 

Тема 2. Предмет і система адміністративного права 

Тема3. Адміністративно-правові норми та відносини 

Тема 4. Громадяни як суб'єкти адміністративного права 

Тема 5. Президент України як суб'єкт адміністративного права 

Тема 6. Правові засади управління економікою 

Тема 7.Управління промисловістю 

Тема 8. Управління сільським підприємством 

Тема 9. Управління транспортом і зв'язком 
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4. Структура навчальної дисципліни 

Назви тем змістових модулів 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

у
сь

о
го

 

у тому числі 

у
сь

о
го

 

у тому числі 

л
ек

ц
ії

 

се
м

ін
ар

и
 

ін
д
. 

р
. 

са
м

о
ст

.р
. 

л
ек

ц
ії

 

се
м

ін
ар

и
 

ін
д
. 

р
. 

са
м

о
ст

.р
. 

Змістовий модуль 1. Господарське право 

Методи та система господарського 

права. Участь держави і місцевого 

самоврядування в регулюванні гос-

подарської діяльності України 

10 2 2 2 6      

Економічна конкуренція 8 1 1 2 6      

Господарське законодавство 10 2 2 2 6      

Суб’єкти господарського права та 

суб`єкти господарювання 
8 1 1 2 6      

Правове становище підприємств 10 2 2 2 6      

Господарські товариства 8 1 1 2 6      

Правовий статус громадянина-

підприємця 
8 1 1 2 6      

Майнові відносини у сфері госпо-

дарювання 
8 1 1 2 6      

Приватизація державного та кому-

нального майна 
8 1 1 2 6      

Цінні папери у господарській дія-

льності 
8 1 1 2 6      

Господарські договори 10 2 2 2 6      

Усього за модулем 1 96 15 15 22 66      

Змістовий модуль 2. Адміністративне право 

Державне управління і державна 

влада 
10 2 2 2 6      

Предмет і система адміністративно-

го права 
8 1 1 2 6      

Адміністративно-правові норми та 

відносини 
10 2 2 2 6      

Громадяни як суб'єкти адміністра-

тивного права 
10 2 2 2 6      

Президент України як суб'єкт адмі-

ністративного права 
8 1 1 2 6      

Правові засади управління еконо-

мікою 
10 2 2 2 6      

Управління промисловістю 10 2 2 2 6      

Управління сільським підприємст-

вом 
10 2 2 2 6      

Управління транспортом і зв'язком 8 1 1 2 6      

Усього за модулем 2 84 15 15 18 54      

Усього 180 30 30 40 120      



7 
 

Теми семінарських занять 

№ Назва семінарських занять 

Кількість годин 

денна форма 

навчання 

заочна фор-

ма навчання 

1 

Методи та система господарського права. Участь держави і 

місцевого самоврядування в регулюванні господарської дія-

льності України 

2  

2 Економічна конкуренція 1  

3 Господарське законодавство 2  

4 Суб’єкти господарського права та суб`єкти господарювання 1  

5 Правове становище підприємств 2  

6 Господарські товариства 1  

7 Правовий статус громадянина-підприємця 1  

8 Майнові відносини у сфері господарювання 1  

9 Приватизація державного та комунального майна 1  

10 Цінні папери у господарській діяльності 1  

11 Господарські договори 2  

12 Державне управління і державна влада 2  

13 Предмет і система адміністративного права 1  

14 Адміністративно-правові норми та відносини 2  

15 Громадяни як суб'єкти адміністративного права 2  

16 Президент України як суб'єкт адміністративного права 1  

17 Правові засади управління економікою 2  

18 Управління промисловістю 2  

19 Управління сільським підприємством 2  

20 Управління транспортом і зв'язком 1  

Усього годин  30  

 

6. Завдання для самостійної роботи студентів 

№ Види навчальної діяльності 

Кількість годин 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

1 Опрацювання лекційного матеріалу 20  

2 Підготовка до семінарських занять 40  

3 
Опрацювання окремих розділів програми, які не 

виносяться на лекції 
20  

4 Виконання індивідуальної роботи (ІНДЗ) 40  

Разом з дисципліни: 120  
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Теми самостійної роботи: 

Змістовий модуль 1. Господарське право 

Тема 1.Методи та система господарського права. Участь держави і місцевого самоврядуван-

ня в регулюванні господарської діяльності України. 

Тема 2. Економічна конкуренція. 

Тема 3. Господарське законодавство. 

Тема 4. Суб’єкти господарського права та суб`єкти  господарювання. 

Тема 5.Правове становище підприємств. 

Тема 6. Господарські товариства. 

Тема 7. Правовий статус громадянина-підприємця. 

Тема 8. Майнові відносини у сфері господарювання. 

Тема 9. Приватизація державного та комунального майна. 

Тема 10 Цінні папери у господарській діяльності. 

Тема 11. Господарські договори. 

 

Змістовий модуль 2. Адміністративне право 

Тема 1 Державне управління і державна влада 

Тема 2. Предмет і система адміністративного права 

Тема3. Адміністративно-правові норми та відносини 

Тема 4. Громадяни як суб'єкти адміністративного права 

Тема 5. Президент України як суб'єкт адміністративного права 

Тема 6. Правові засади управління економікою 

Тема 7.Управління промисловістю 

Тема 8. Управління сільським підприємством 

Тема 9. Управління транспортом і зв'язком 

 

7. Індивідуальні завдання 

Відповідно інноваційним технологіям навчання різновидом завдань є індивідуальні навчаль-

но-дослідницькі завдання (ІНДЗ) навчального, навчально-дослідницького чи проектно-

конструкторського характеру. Індивідуальні завдання виконуються студентами під керівництвом 

викладача, як правило, окремо кожним студентом. До індивідуальних навчально-дослідницьких за-

вдань з логіки відноситься написання рефератів. 

Різновидом індивідуальних завдань є індивідуальні навчально-дослідні завдання (ІНДЗ) на-

вчально-дослідного характеру, які охоплюють декілька тем або зміст навчального курсу в цілому. 

До ІНДЗ належить реферат. 

№ 
Назва індивідуальної самостійної 

роботи 

Кількість годин за змістовими модулями (ЗМ) 

ЗМ 1  ЗМ 2 Усього 

1 ІНДЗ (реферат) 20 20 40 

Разом за дисципліною: 40 

 

Теми рефератів 

1. Поняття та предмет господарського права. 

2. Поняття та види господарських відносин. 

3. Учасники відносин у сфері господарювання. 

4. Поняття та ознаки господарської діяльності. 

5. Види господарської діяльності. 

6. Комерційна господарська діяльність (підприємництво). 

7. Ознаки підприємницької діяльності. 

8. Некомерційна господарська діяльність. 

9. Поняття та ознаки суб’єктів господарювання. 
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10. Види суб’єктів господарювання. 

11. Юридичні особи утворенні відповідно до Цивільного кодексу України. 

12. Юридичні особи утворені відповідно до Господарського кодексу України. 

13. Фізичні особи – суб’єкти господарської діяльності. 

14. Поняття та види господарських товариств. 

15. Поняття підприємства. 

16. Види та організаційні форми підприємств. 

17. Державні та комунальні унітарні підприємства. 

18. Державне комерційне підприємство. 

19. Казенне підприємство. 

20. Приватні підприємства. 

21. Державна реєстрація суб’єктів підприємництва. 

22. Ліцензування господарської діяльності. 

23. Дозвільна система у сфері господарської діяльності. 

24. Правовий режим майна суб’єктів господарювання. 

25. Право власності основне речове право у сфері господарювання. 

26. Причини і форми виникнення держави. 

27. Дати характеристику сучасної української держави. 

28. Розкрити значення поняття «право», його ознаки. 

29. Система права, правовий інститут, галузь права. 

30. Дати загальну характеристику основних галузей права України. 

31. Поняття і сутність держави. 

32. Поняття і елементи форми держави. 

33. Місце і роль держави в політичній системі суспільства. 

34. Поняття і сутність права. 

35. Правова система суспільства: поняття і структура. 

36. Співвідношення та взаємозв'язок права і держави. 

37. Правовий статус особи: поняття, структура, види. 

38. Правові відносини: поняття і ознаки. 

39. Джерела (форми) права. 

40. Адміністративні правовідносини. 

41. Поняття адміністративного проступку. 

42. Адміністративна відповідальність. 

43. Адміністративні стягнення: поняття та види. 

44. Основи адміністративного процесу. 

45. Адміністративні відносини. 

46. Адміністративні стягнення: поняття і види. 

 

Крім рекомендованих тем, студент має право обрати свою тему, присвячену психологічним, етич-

ним та естетичним проблемам. 

В процесі вивчення навчальної дисципліни використовуються: 

1. Теоретико-інформаційні методи навчання: 

 усне логічне цілісне викладення навчального матеріалу (лекція).  

2. Практико-операційні та пошуково-творчі методи навчання (семінарські заняття): 

 аналіз конкретних ситуацій (проблемних, звичайних, нетипових); 

 групове обговорення питання; 

 дискусії. 

3. Методи самостійної роботи студентів:  

 читання (робота з підручником й іншими учбово-методичними посібниками);  

 конспектування,  

 рішення завдань і проблемних ситуацій; 

 творчі завдання (реферат). 
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9. Методи контролю 

З метою підвищенню мотивації студентів до навчально-пізнавальної діяльності використо-

вуються наступні заходи: 

- відповіді на семінарських (практичних) заняттях; 

- контрольне тестування на семінарських заняттях; 

- підсумковий письмовий тест. 

 

9.1. Питання для проведення вхідного контролю знань студентів 

1. Назвіть загальні причини виникнення держави.  

2. Назвіть ознаки, які відрізняють право від соціальних норм первісного суспільства.  

3. Якою є роль держави і права у здійсненні політичної влади. 

4. Співвідношення правової держави та громадянського суспільства. 

5. Основні напрямки формування громадянського суспільства і правової держави в Україні.  

6. Правомірна поведінка та її ознаки. 

7. Правопорушення: поняття, причини і види, склад правопорушення. 

8. Що таке трудовий договір? 

9. Що таке строк випробування і кому він не може бути встановлен? 

10. Поняття і форми власності в Україні. 

11. Які підстави виникнення та припинення зобов’язань? 

12. Охарактеризуйте форми та засоби забезпечення виконання зобов’язань 

13. Охарактеризуйте державне управління як один із різновидів соціального управління. 

14. Назвіть загальні причини виникнення держави.  

15. Назвіть ознаки, які відрізняють право від соціальних норм первісного суспільства.  

16. Якою є роль держави і права у здійсненні політичної влади. 

17. Співвідношення правової держави та громадянського суспільства. 

18. Основні напрямки формування громадянського суспільства і правової держави в Україні.  

19. Правомірна поведінка та її ознаки. 

20. Правопорушення: поняття, причини і види, склад правопорушення. 

21. Що таке трудовий договір? 

22. Що таке строк випробування і кому він не може бути встановлен? 

23. Поняття і форми власності в Україні. 

24. Які підстави виникнення та припинення зобов’язань? 

25. Охарактеризуйте форми та засоби забезпечення виконання зобов’язань 

26. Охарактеризуйте державне управління як один із різновидів соціального управління. 

27. Злочин: поняття, ознаки, склад злочину. 

28. Кримінальне покарання та його види. 

 

9.2. Залишковий контроль знань студентів 

Змістовий модуль 1. Господарське право 

1. Що розуміють під господарською діяльністю? 

2. Якій особливий суб'єктний склад господарської діяльності? 

3. Яка особлива сфера здійснення господарської діяльності? 

4. Що становить предмет господарського права? 

5. Як розглядає законодавець господарську діяльність? 

6. Хто є учасники відносин у сфері господарювання? 

7. Що є господарсько-виробничими відносинами? 

8. Що є господарсько-організаційними відносинами? 

9. Що є господарсько-внутрішніми відносинами? 

10. Що є метод автономних рішень у господарському праві? 
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11. Що є метод владних приписів у господарському праві? 

12. Що є метод рекомендацій у господарському праві? 

13. Що таке економічна стратегія держави? 

14. Що таке економічна тактика держави? 

15. На що спрямоване державний структурно галузевий напрям економічної політики? 

16. .З якою метою здійснюється передача державних підприємств і організацій в оренду? 

17. Які інтереси власника реалізуються за допомогою оренди? 

18. Які інтереси орендаря реалізуються за допомогою оренди? 

19. Які об’єкти не можуть бути об’єктами оренди? 

20. Які господарські об'єкти визначаються як «цілісні майнові комплекси»? 

21. На яких умовах орендодавець надає орендареві оборотні матеріальні засоби, які не належать до 

грошових коштів та цінних паперів? 

22. На яких умовах орендодавець надає орендареві оборотні кошти та цінні папери (з урахуванням 

дебіторської та кредиторської заборгованості)? 

23. Хто є орендодавцем щодо державного та комунального майна? 

24. Хто може бути орендарем? 

25. Хто не може бути орендарем? 

26. Після закінчення терміну погодження умов договору оренди з відповідним органом, у який 

термін орендодавець повинен дати згоду (або відмовити) в укладенні договору оренди майна і 

повідомити про це заявника (орендаря)? 

27. Згідно з умовами договору оренди, що є склад (сукупність) майна? 

28. Протягом якого строку після закінчення терміну дії договору оренди він вважається 

продовженим на той  самий термін, і на тих самих умовах, які були передбачені договором у разі 

відсутності заяви однієї із сторін про припинення або зміну цього договору? 

29. Яким вважається договір оренди після закінчення терміну його дії у разі відсутності заяви 

однієї із сторін про припинення або зміну цього договору протягом одного місяця? 

30. .Яке право має орендар (якщо він належним чином виконував свої обов'язки) після закінчення 

терміну дії договору оренди? 

 

Змістовий модуль 2. Адміністративне право 

1.Що є предметом адміністративного правового регулювання? 

2.Які особливі відносини складають предмет адміністративного права України? 

3.Що передбачає Авторитарний спосіб управління в адміністративних правовідносинах? 

4.Що передбачає Субординаційний спосіб управління в адміністративних правовідносинах? 

5.Як можна охарактеризувати Адміністративно-правові норми? 

6.Що слід розуміти під Адміністративними правовідносинами? 

7.Які існують основні ознаки Адміністративних правовідносин? 

8.Які існують підстави виникнення, зміни чи припинення Адміністративних правовідносин? 

9.Що є суб`єктами адміністративних правовідносин? 

10.Що є правосуб’єктність суб’єкта адміністративних правовідносин? 

11.Хто може бути суб’єктом адміністративних правовідносин? 

12.Що є Об`єкт адміністративних правовідносин? 

13.Що є Адміністративні юридичні факти у адміністративних правовідносинах? 

14.Які можливості включає зміст адміністративного суб`єктивного права у адміністративних пра-

вовідносинах? 

15.Які можливості включає зміст юридичних обов`язків у адміністративних правовідносинах? 

1.Що визнається Адміністративним правопорушенням у адміністративних правовідносинах? 

2.Які існують Ознаки адміністративного правопорушення (проступку) у адміністративних право-

відносинах? 

3.Як характеризується поняття «Діяння» у адміністративних правовідносинах? 

4.Що є Склад адміністративного правопорушення? 

5.Що є Об`єкт адміністративного правопорушення? 

6.Що є Об`єктивна сторона адміністративного правопорушення? 
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7.Хто може бути Суб`єктами адміністративних правопорушень? 

8.Хто підлягає адміністративній відповідальності? 

9.Що означає відповідальність посадових осіб? 

10.Що відносять до основних ознак адміністративної відповідальності? 

11.Що відносять до похідних ознак адміністративної відповідальності? 

12.Що є Адміністративне стягнення? 

13.Що є Попередження як вид адміністративного стягнення? 

14.Що є Штраф як вид адміністративного стягнення? 

15.Що є Оплатне вилучення предмета як вид адміністративного стягнення? 

10. Схема нарахування балів  

Вивчення змістового модуля завершується оцінкою. Оцінка залікового кредиту (тобто 

оцінка з дисципліни за семестр) визначається за формулою: 

Оц = 
m

M
m

i

i
1

, 

де Оц – оцінка залікового кредиту; 

Mi – оцінка за i-й змістовий модуль залікового кредиту; 

m – кількість змістових модулів у заліковому кредиті. 

Вивчення дисципліни протягом семестру завершується заліком, тоді максимальна оці-

нка за змістовий модуль не може перевищувати 100 балів. 

Контроль успішності та якості навчання здійснюється з використанням методів і засо-

бів, що визначаються ОНАХТ. Академічні успіхи студентів визначаються за допомогою сис-

тем оцінювання, що використовуються у ОНАХТ з обов’язковим переведенням оцінок до 

національної шкали та шкали ECTS. 

 

Таблиця 10.1. Оцінні бали рейтингового контролю знань студентів 

Вид роботи, що підлягає конт-

ролю 

Оцінні бали 
Форма навчання 

денна заочна 

min 

д/з 

max 

д/з 

Кіль-

кість 

робіт, 

одиниць 

Сумарні 

бали 
Кількість 

робіт, 

одиниць 

Сумарні ба-

ли 

min max min max 

ЗАЛІКОВИЙ КРЕДИТ 1. Змістовий модуль 1. Господарське право 

Робота на лекції 0,5 1 15 7,5 15    

Робота на семінарі 1 2 15 15 30    

Виконання контрольних за-

вдань (ІНДЗ) 
   7,5 10    

Проміжна сума - - - 30 55    

Модульний контроль у поточ-

ному семестрі 
20 25  20 25    

Контроль результатів дистан-

ційного модулю 
5 10  5 10    

Рейтинг за творчі здобутки 5 10  5 10    

Оцінка за змістовим модулем - - - 60 100    
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ЗАЛІКОВИЙ КРЕДИТ 1. Змістовий модуль 2. Адміністративне право 

Робота на лекції 0,5 1 15 7,5 15    

Робота на семінарі 1 2 15 15 30    

Виконання контрольних за-

вдань (ІНДЗ) 
   7,5 10    

Проміжна сума - - - 30 55    

Модульний контроль у поточ-

ному семестрі 
20 25  20 25    

Контроль результатів дистан-

ційного модулю 
5 10  5 10    

Рейтинг за творчі здобутки 5 10  5 10    

Оцінка за змістовим модулем - - - 60 100    

Таблиця 10.2. Оцінки аспірантів за різними шкалами мають таку відповідність 

За національною шкалою 
За шкалою ОНАХТ 

(підсумковий контроль – залік) 

відмінно 88–100 

добре 74–87 

задовільно 60–73 

незадовільно  

з можливістю перескладання 40–59 

з необхідністю повторного вивчення 

дисципліни  
0–39 

 

Методичне забезпечення навчальної дисципліни включає: навчальний план, навчальну про-

граму; підручники; опорний конспект лекцій, методичні вказівки до семінарських занять; тести для 

поточного і підсумкового тестування; інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечен-

ня дисципліни. 

11.1. Підручники: 

1. Адміністративне право України : навч. посіб! / Г.Г. -Забарний, Р.А. Калюжний, В.К. Шка-

рупа. - К.: Вид-во Паливода А.В., 2005. - 368 с 

2. Адміністративне право України : підручник / Ю.П. Битяк, В.М. Гаращук, О.В. Дяченко та 

ін.; за ред. Ю.П. Битяка. - К.: Юрінком Інтер, 2001. - 544 с 

3.  Основи адміністративного судочинства в Україні : навч. посіб. для юрид. ф-тів та юрид. 

клінік / за заг. ред. Н.В. Александрової, P.O. Куйбіди. - К.: Конус-Ю, 2006. - 256 с 

4. Крегул Ю.І. Адміністративне право України : навч. посіб. [практикум] / Ю.І. Крегул. -К.: 

Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2004. - 191 с 

5. Голосніченко І.П. Адміністративний процес : навч. посіб. / І.П. Голосніченко, М.Ф. Ста-

хурський ; за заг. ред. І.П. Голосніченка. - К.: ГАН, 2003. - 256 с 

6.Господарське право: Підручник / О.П. Подцерковний, О.О. Квасніцька та ін. / За ред. О.П. 

Подцерковного. – Х.: Одіссей, 2010. – 640 с.  

7.Господарське право України : підручник : у 2 ч. / [Андрєєва О. Б., Жорнокуй Ю. М., Гет-

манець О. П. та ін.]. – Х. : Харк. нац. ун–т внутр. справ, 2014.  

8.Господарське право : навч. посіб. для підготовки до іспитів / В.  С. Мілаш. – 3–тє вид., змін. 

– Х. : Право, 2016. – 332 с.  

9. Апаров А.М., Онищенко О.М. Господарське право України. Підручники та навчальні 

посібники. Том 1: Загальна частина – К: Видавництво «Істина», 2016. – 452 с  
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11.2. Інструктивно-методичні матеріали до семінарських занять: 

1. Конспект лекцій з дисципліни «Адміністративне право» для студентів усіх напрямів підготовки. - 

Одеса: ОНАХТ, 2016. – 39 с. 

2. Конспект лекцій з дисципліни «Господарське право» для студентів усіх напрямів підготовки. - 

Одеса: ОНАХТ, 2016. – 45 с. 

 



15 
 

12. Рекомендована література 

12.1. Основна 

1.Науково–практичний коментар Господарського кодексу України / О. А. Беляневич, О. М. Вінник, 

В. С. Щербина [та ін.]; за заг. ред. Г. Л. Знаменського, В. С. Щербини. – 3–тє вид., перероб. і допов. 

– К. : Юрінком Інтер, 2012. – 776 с.  

2.Господарське право: Підручник / О.П. Подцерковний, О.О. Квасніцька та ін. / За ред. О.П. Под-

церковного. – Х.: Одіссей, 2010. – 640 с.  

3.Підприємницьке право в схемах: загальна частина: Навч. посіб. / За заг. ред. С.І. Бевз / Бевз С.І. – 
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