
 



  

 



  

1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників  

Характеристика дисципліни за формами 

навчання 

денна 

ДОЗВІЛЬНІ ПРОЦЕДУРИ В СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Вид дисципліни вибіркова 

Мова викладання, навчання та оцінювання українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 4/ 120 

Курс 4 

Семестр 7 

Кількість змістових модулів з розподілом 1 

Обсяг кредитів 4 

Обсяг годин, в тому числі: 120 

Аудиторні 56 

Модульний контроль 8 

Семестровий контроль 30 

Самостійна робота 26 

Форма семестрового контролю Екзамен 

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Мета навчальної дисципліни «Дозвільні процедури в сфері господарської діяльності» –  

формування у студентів необхідних юридичних знань щодо розуміння сутності, особливостей 

дозвільної системи в сфері господарської діяльності, знання різновидів, порядку надання 

документів дозвільного характеру у господарських відносинах, з’ясування специфіки суб’єктного 

складу дозвільних відносин, розмежування етапів дозвільної процедури та конкретних дій, що 

реалізуються суб’єктами в рамках кожного з них з метою належного використання відповідних 

положень в правозастосовній та правоохоронній діяльності. 

Завдання навчальної дисципліни «Дозвільні процедури в сфері господарської діяльності» 

полягає у наданні студентам знань та розуміння змісту положень законодавства, що визначає 

дозвільну систему в сфері господарської діяльності, формування умінь та навичок щодо 

самостійного прийняття рішень а також вчинення дій, пов'язаних з реалізацією відповідних 

нормативних приписів, а саме, отримання документів дозвільного характеру, попередження, 

припинення порушень вимог дозвільної процедури, умов та підстав надання і використання 

дозволів. 
 

Завдання навчальної дисципліни передбачають формування наступних 

компетентностей: 

Загальні компетентності (ЗК) –  

ЗК-1. Здатність до абстрактного, логічного та критичного мислення, аналізу і синтезу. 

ЗК-2. Здатність застосовувати знання в професійній діяльності у стандартних та окремих 

нестандартних ситуаціях. 

ЗК-4. Знання і розуміння предмета та характеру професійної діяльності, природи етичних 

стандартів та здатність діяти на їх основі. 

ЗК-5. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово, добре володіти 

правничою термінологією. 



  

ЗК-8. Здатність проведення досліджень, уміння грамотно і точно формулювати та висловлювати 

свої позиції, належним чином їх обґрунтовувати, брати участь в аргументованій професійній 

дискусії. 

ЗК-9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК-10. Здатність бути критичним і самокритичним, визнавати та виправляти власні помилки. 

ЗК-11. Вміння працювати самостійно, проявляти добросовісність, дисциплінованість, 

пунктуальність та відповідальність, а також працювати у команді колег за фахом. 

ЗК-13. Цінування та повага різноманітності і мультикультурності. 
 

Фахові компетентності спеціальності (ФК) –  

ФК-3. Знання стандартів правничої професії. 

ФК-10. Уміння застосувати знання у практичній діяльності при моделюванні правових ситуацій. 

ФК-11. Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти. 

ФК-12. Здатність аналізувати правові проблеми та формувати правові позиції. 

ФК-13. Здатність застосовувати юридичну аргументацію. 

ФК-14. Здатність виявляти проблеми правового регулювання і пропонувати способи їх вирішення, 

включаючи подолання юридичної невизначеності. 

ФК-16. Навички консультування з правових питань, зокрема, можливих способів захисту прав та 

інтересів клієнтів, відповідно до вимог професійної етики, належного дотримання норм щодо 

нерозголошення персональних даних та конфіденційної інформації. 

ФК-17. Навички самостійної підготовки проектів актів правозастосування. 

ФК-18. Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і застосування набутих 

знань у професійній діяльності. 
 

Додаткові фахові компетентності спеціалізацій 

ДФК-2. Для спеціалізації «правове забезпечення функціонування суб’єктів господарювання». 

Юридичне супроводження господарських операцій та адміністрування підприємства. Підготовка 

та правова експертиза договорів. Забезпечення досудового врегулювання спорів. 

 

 

3. Результати навчання за дисципліною 
 

Студент має знати та розуміти, вміти: 

СГ-1. Визначати вагомість та переконливість аргументів в оцінці заздалегідь невідомих умов та 

обставин 

СГ-2. Здійснювати синтез відповідних концепцій і доктринальних положень публічної політики у 

контексті аналізованої проблеми і демонструвати власне бачення шляхів її розв’язання 

СГ-3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел 

СГ-5. Давати короткий висновок щодо окремих проблем з достатньою обґрунтованістю 

СГ-6. Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему 

ДН-2. Використовувати різноманітні інформаційні джерела для засвоєння складних питань з 

певної теми 

К-2. Викладати матеріал з певної проблематики таким чином, щоб розкрити зміст основних 

питань 

ПС-1. Належно використовувати цифрову і статистичну інформацію, отриману з першоджерел та 

вторинних джерел для своєї професійної діяльності 

ПС-2. Вільно використовувати для професійної діяльності доступні інформаційні технології і бази 

даних 

ПС-3. Користуватися комп’ютерними програмами у межах стандартного програмного 

забезпечення з використанням електронних таблиць, графіків та інших можливостей 

ПС-4. Працювати в групі як учасник, формуючи власний внесок у виконання завдань групи  

ПР-1. Демонструвати знання і розуміння щодо визначення основних сучасних правових доктрин, 

цінностей та принципів функціонування національної правової системи 



  

ПР-2. Пояснювати природу та зміст основних правових інститутів та процедур національного 

права 

ПР-3. Демонструвати необхідні знання та розуміння суті та змісту основних правових інститутів 

та норм фундаментальних галузей права 

ДПРН. Обґрунтування правової позиції в галузі. Готувати роз’яснення, пояснювальні записки та 

обґрунтування у галузі. Застосовувати спеціальну юридичну термінологію в галузі. Користуватися 

базами даних та інформаційними ресурсами в галузі. Застосовувати основні сучасні правові 

доктрини, цінності та принципи з урахуванням між інституціональних підходів враховуючи 

специфіку галузі. Здійснювати правозастосування в галузі. Обґрунтовувати правові позиції щодо 

супроводження діяльності суб’єктів господарювання, у сфері комунального врядування, складати 

юридичні документи щодо супроводження діяльності суб’єктів господарювання, у сфері 

комунального врядування.   

 
 

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. c. пр. м.к. С.р. 

Змістовий модуль 1. 

Тема 1. Загальні положення про дозвільну систему у сфері 

господарської діяльності. 
11 2 2 3  4 

Тема 2.  Суб'єкти та об’єкти дозвільної системи у сфері 

господарювання. 
13 2 2 3 2 4 

Разом за змістовим модулем 1 24 4 4 6 2 8 

Змістовий модуль 2. 

Тема 3. Вимоги, що висуваються до дозвільної процедури. 10 2 2 3  3 

Тема 4. Ліцензування і патентування господарської 

діяльності. 
12 2 2 3 2 3 

Разом за змістовим модулем 2 22 4 4 6 2 6 

Змістовий модуль 3. 

Тема 5. Перелік документів дозвільного характеру в 

залежності від сфери господарської діяльності. 
10 2 2 3  3 

Тема 6. Перелік документів дозвільного характеру в сфері 

охорони культурних та архітектурних цінностей. 
12 2 2 3 2 3 

Разом за змістовим модулем 3 22 4 4 6 2 6 

Змістовий модуль 4. 

Тема 7. Перелік документів дозвільного характеру в сфері 

будівництва. 
10 2 2 3  3 

Тема 8. Компетенція уповноважениих органів, що мають 

право видавати документи дозвільного характеру. 

Контроль за додержанням вимог законодавства з питань 

видачі документів дозвільного характеру. 

Відповідальність у сфері видачі документів дозвільного 

характеру та порушення порядку видачі документа 

дозвільного характеру. 

12 2 2 3 2 3 

Семестровий контроль 30      

Разом за змістовим модулем 4 52 4 4 6 2 6 

Усього годин 120 16 16 24 8 26 



  

5. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. 
Тема 1. Загальні положення про дозвільну систему у сфері господарської діяльності.  
Становлення дозвільної системи у сфері господарської діяльності. Завдання дозвільної 

системи у сфері господарської діяльності. Особливості основних засобів державного регулювання 
господарської діяльності. Законодавство України про дозвільну систему. 

 

Тема 2. Суб'єкти та об’єкти дозвільної системи у сфері господарювання.  
Суб'єкти дозвільної системи у сфері господарювання. Об’єкти дозвільної системи і їх 

особливості. 
Змістовий модуль 2. 

 

Тема 3. Вимоги, що висуваються до дозвільної процедури. 
Дозвільна процедура та загальний порядок видачі документів дозвільного характеру. 

Основні принципи дозвільної процедури. 
Основні вимоги до дозвільної системи у сфері господарської діяльності. Основні вимоги до 

порядку видачі документів дозвільного характеру або відмови в їх видачі. Переоформлення, 
анулювання документів дозвільного характеру. 

 

Тема 4. Ліцензування і патентування господарської діяльності. 
Дозвільна процедура та загальний порядок видачі ліцензій у сфері господарювання. 
Дозвільна процедура та загальний порядок видачі патентів у сфері господарювання. 

 

Змістовий модуль 3. 
Тема 5. Перелік документів дозвільного характеру в залежності від сфери господарської 

діяльності. 
Перелік документів дозвільного характеру, що дають право на провадження певних дій щодо 

здійснення господарської діяльності.  
Визначення об'єктів, на які видаються документи дозвільного характеру. 
Заборони щодо вимог від суб'єктів господарювання отримання документів дозвільного 

характеру, необхідність отримання яких не передбачена законом, та які не внесені до Переліку.  
 

Тема 6. Перелік документів дозвільного характеру в сфері охорони культурних та 
архітектурних цінностей.  
Державна політика реформування сфери охорони нерухомої культурної спадщини. 
Об’єкти нерухомої культурної спадщини. Види об’єктів нерухомої культурної спадщини. 
Органи охорони культурної спадщини.  
Реєстрація дозволів на проведення археологічних розкопок. 
Дозвіл на переміщення (перенесення) пам’яток місцевого значення. 
 Дозвіл на проведення робіт на пам’ятках місцевого значення (крім пам’яток археології), їх 

територіях та охоронних зонах. 
 Погодження розміщення зовнішньої реклами (на пам’ятках місцевого значення, в межах зон 

охорони таких пам’яток). 
Погодження відчуження, або передачі, пам’яток місцевого значення їхніми власниками чи 

уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління.  
 Погодження програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, 

будівельних, меліоративних, шляхових, земельних робіт, реалізація яких може позначитися на 
стані пам’яток місцевого значення, їх територій і зон охорони. 

 

Змістовий модуль 4. 
 

Тема 7. Перелік документів дозвільного характеру в сфері будівництва.  
Нові зміни в державному регулюванні містобудівної діяльності. Реорганізація Державної 

архітектурно-будівельної інспекції України.  
Нові державні структури у сфері містобудування. Запуск Державної інспекції 

містобудування (ДІМ) та Державної сервісної служби містобудування (ДССМ). Розмежування 
існуючих повноважень та функцій. 

Нова Державна інспекція містобудування ( ДІМ ): повноваження та функції. 



  

Державна сервісна служба містобудування України (ДССМУ) - Держсервісбуд: 
повноваження та функції. Дозвільні функції. Реєстраційні функції. Ведення реєстрів. 
Ліцензування. Атестація та сертифікація. 

Державне агентство з питань технічного регулювання у містобудуванні України: 
повноваження та функції. Перевірка об'єктів на відповідність Держнормам, Параметрам, ДБНам, 
Єврокодам. 

Мінрегіон: повноваження та функції. Формування політики у сфері містобудівного контролю 
та нагляду. Можливість адміноскарження МінРегіоном рішень про реєстрацію або повернення 
декларації; про видачу або анулювання дозволу на виконання будівельних робіт; про відмову у 
видачі сертифіката. 

Децентралізація повноважень у сфері дозвільної системи містобудування: отримання права 
на виконання будівельних робіт на об‘єкти усіх класів наслідків в органах архітектури і 
містобудування. Поступова передача реєстрації та видачі документів декларативного та 
дозвільного характеру від центрального органу до уповноважених органів містобудування та 
архітектури органів місцевого самоврядування. 

Новий порядок виконання підготовчих та будівельних робіт. Дозвільна 
документація. Запровадження чек-листів. Нове у постановах КМУ 466 та 461.Чек-листи для 
ЦНАП. Чек-листи для ДАБІ та ДССМ. Створення виключних переліків для здійснення дозвільних 
процедур в режимі декларування. Отримуємо дозволи декларативним методом. Отримання 
сертифікату про введення в експлуатацію Нові правила. Нові форми заяв на отримання дозволів та 
початок виконання підготовчих робіт. Перелік документів, що необхідні для видачі дозволів. 
Зміни щодо підстав для відмови у видачі дозволу. 

 

Тема 8. Компетенція уповноважениих органів, що мають право видавати документи 
дозвільного характеру. Контроль за додержанням вимог законодавства з питань видачі 
документів дозвільного характеру. Відповідальність у сфері видачі документів дозвільного 
характеру та порушення порядку видачі документа дозвільного характеру. 

Участь представники місцевих дозвільних органів у роботі дозвільних центрів.  
Компетенція та повноваження територіальних (місцевих) органів центральних органів 

виконавчої влади, що мають право видавати документи дозвільного характеру (державного 
пожежного нагляду; промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду; з питань охорони 
навколишнього природного середовища; карантину рослин; з питань водного господарства; з 
питань лісового господарства; із земельних ресурсів; ветеринарної медицини; державного 
управління автомобільними дорогами. 

Компетенція та повноваження Держархбудінспекції (інспекція державного архітектурно-
будівельного контролю. 

Компетенція та повноваження Держконтрольсільгосппроду. 
Компетенція та повноваження Державної інспекції з енергозбереження. 
Компетенція та повноваження Держземінспекції. 
Компетенція та повноваження Державтоінспекції, головних управлінь МВС.  
Компетенція та повноваження органів санітарно-епідеміологічної служби. 
Компетенція та повноваження структурних підрозділів виконавчих органів міських рад та 

районних держадміністрацій, органів і служб міських рад (у разі створення). 
Компетенція та повноваження представників підприємств, установ та організацій, що 

видають документи, без наявності яких суб’єкт господарювання не може провадити господарську 
діяльність. 

Розмежування повноважень адміністратора, представників місцевих дозвільних органів, що 
беруть участь у роботі дозвільного центру. 

Види відповідальності посадових осіб органів державної влади та адміністраторів за 
порушення вимог законодавства про дозвільну систему у сфері господарської діяльності 
(дисциплінарна, адміністративна та кримінальна відповідальність). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

6. Контроль навчальних досягнень 

 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

для денної форми навчання 
 

 

 

№ 

з/п 

 

 

 

Вид діяльності студента 

М
ак

с.
 к

іл
ьк

іс
ть

  

б
ал

ів
 з

а 
о

д
и

н
и

ц
ю

 

Зм. Модуль 
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1 Відвідування лекцій 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

2 Відвідування семінарських занять 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

3 Відвідування практичних занять 1 3 3 3 3 3 3 3 3 

4 Робота на практичному занятті 10 3 30 3 30 3 30 3 30 

5 Робота на семінарському занятті 10 2 20 2 20 2 20 2 20 

6 Виконання завдань для самостійної роботи  5 1 5 1 5 1 5 1 5 

7 Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 1 25 1 25 

 Разом -  87  87  87  87 

 Максимальна кількість балів: 348 

 Коефіцієнт 0.172 

 Підсумковий бал проміжного контролю 60 

 Екзамен 40 

 Підсумковий бал 100 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії оцінювання 

 
Завдання:  

1. Що таке легалізація підприємницької і господарської діяльності та її значення? 

2. Назвіть складові інституту легалізації підприємницької і господарської діяльності. 

3. У чому полягають основи законодавчого регулювання і загальні положення державної 

реєстрації суб'єктів господарювання? 

4. Назвіть відмінності в процедурі державної реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб - 

підприємців. 

5. Яка процедура державної реєстрації припинення суб'єктів господарювання? 

6. У чому полягає порядок ліцензування господарської діяльності? 

7. Порівняйте інститут патентування деяких видів підприємницької діяльності з інститутом 

ліцензування певних видів господарської діяльності. 

8. Що таке дозвільна система і яка її роль в організації господарської діяльності? 

9. Які елементи і принципи дозвільної системи ви знаєте? 

10. Дайте поняття реєстру документів дозвільного порядку і поясніть його значення. 



  

Критерії оцінювання  
 

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 різних 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 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 у формі екзамену з дисципліни здійснюється після 

завершення вивчення навчального матеріалу. 



  

6.5. Шкала відповідності оцінок  

 

Рейтингова 

оцінка 

Оцінка за 

стобальною 

шкалою 

Значення оцінки 

А 90-100 

балів 

Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах обов’язкового матеріалу з 

можливими незначними недоліками 

В 82-89 

балів 

Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах обов’язкового 

матеріалу без суттєвих (грубих) помилок 

С 75-81 

балів 

Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю помилок 

D 69-74 

балів 

Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю недоліків, 

достатній для подальшого навчання або професійної діяльності 

E 60-68 

балів 

Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень знань (умінь) 

FX 35-59 

балів 

Незадовільно з можливістю повторного складання – незадовільний рівень 

знань, з можливістю повторного перескладання за умови належного самостійного 

доопрацювання 

F 1-34 
балів 

Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням курсу – досить низький 
рівень знань (умінь), що вимагає повторного вивчення дисципліни 

 

 

 

 

7. Навчально-методична карта дисципліни 
 

Разом: 120  год., із них: лекції – 16 год., семінарські заняття –  16 год., практичні заняття – 24 год., 

модульний контроль – 8 год.,  самостійна робота –26 год., семестровий контроль – 30 год. 
 

Модулі (назви, 
бали) 

Змістовий модуль 1 
(87 б) 

Змістовий модуль 2 
(87 б) 

Змістовий модуль 3 
(87 б) 

Змістовий модуль 4 
(87 б) 

Лекції (бали) Л1 

(1бал) 

Л 2 

(1бал) 

Л 3(1бал)  Л4 (1 б) 

 

Л5 (1 б) Л6 (1 б) Л7(1 б) 

Л8 (1 б) 

Семінарські 

заняття (бали) 

С 1 

1-11 

балів 

С 2 

1-11 б. 

С 3 

1-11 б. 

С 4 

1-11 б. 

 С 5 (11 б) 

С 6 (11 б) 

С 7 (11 б) 

С 8 (11 б) 

Практичні 

заняття (бали) 

 П1 (11 б) 

П2(11 б) 

П3 (11 б) 

П4(11 б) П5 (11 б) 

П6 (11 б) 

П7 (11 б) 

П8 (11 б) 

П9 (11 б) 

 

П10 (11 б) 

П11 (11 б) 

П12 (11 б) 

СР (бали)                 5 балів                                   5 балів                                   5 балів                          5 балів       

Модульна КР Мкр- 25 балів Мкр- 25 балів Мкр- 25 балів Мкр- 25 балів 

Підсумковий 

контроль (вид, 

бали) 

Екзамен  

( 40 балів) 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



  

8. Рекомендовані джерела 
 

Нормативні джерела: 
 

1. Конституція України від 26 червня 1996 р. Відомості Верховної Ради. 1996 . № 30. Ст. 141.  
2. Водний кодекс: Кодекс України від 06.06.1995 р. 

URL::http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213/95-%D0%B2%D1%80  
3. Господарський кодекс України: від 16 січ. 2003 р. № 436-IV (зі змінами). URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15.  
4. Земельний кодекс: Кодекс від 25.10.2001 р. URL:: http://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2768-14 

5  
5. Кодекс України про надра: Кодекс України від 27.07.1994 р. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/card/132/94-%D0%B2%D1%80 15. Кодекс торговельного 
мореплавства України: Кодекс від 23.05.1995 р. URL: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/card/176/95-%D0%B2%D1%80  

6. Цивільний кодекс України: від 16 січ. 2003 р. № 435-IV (зі змінами) // База даних 
«Законодавство України» / ВР України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15.  

7. Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності: Закон України від 06.09.2005 р. . 
URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/card/176/95-%D0%B2%D1%80  

8. Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності Закон 
України №3392 від 19.05.2011 . URL: http://zakon.rada.gov.ua 

9. Про адміністративні послуги: Закон України від 06.09.2012 р. URL: 
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/435-15.  

10. Про господарські товариства: Закон України від 19.09.1995р. 
URL::http://zakon.rada.gov.ua/laws/card/176/95-%D0%B2%D1%80  

11. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців: Закон України 
від 15.05.2003 р URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/card/176/95-%D0%B2%D1%80 

12. Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень: Закон України 
від 01.07.2004 року URL:: http://zakon.rada.gov.ua/laws/card/176/95-%D0%B2%D1%80  

13. Про державну експертизу землевпорядної документації: Закон від 17.06.2004 р. 
URL:http://zakon.rada.gov.ua/laws/card/176/95-%D0%B2%D1%80  

14. Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні: Закон від 30.10.1996 р. URL: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/card/176/95-%D0%B2%D1%80  

15. Про регулювання містобудівної діяльності: Закон від 17.02.2011 р. URL: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/card/176/95-%D0%B2%D1%80  

16. Про благоустрій населених пунктів Закон України від 06.09.2005 № 2807-IV . URL: 
http://zakon.rada.gov.ua 

17. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення: Закон України  від 
24.02.1994 № 4004-XII . URL: http://zakon.rada.gov.ua 

18. Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів: Закон 
України  від 23.12.1997 № 771/97-ВР . URL: http://zakon.rada.gov.ua 

19. Про автомобільний транспорт: Закон України від 05.04.2001 р. URL: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/card/176/95-%D0%B2%D1%80  

20. Про охорону культурної спадщини: Закон України 
URL:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1805-14 
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