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1. Опис навчальної дисципліни

Найменування
показника

Галузь знань, спеціальність, 
освітня програма, рівень 

вищої освіти

Характеристика 
навчальної дисципліни 
(денна форма навчання)

Кількість кредитів -  
3,5 Галузь знань

07 Управління та

Цикл загальної 
професійної підготовки

Кількість модулів -  1
адміністрування

Навчальний рік
Кількість змістовних 
модулів -  2 Спеціальність :

075 Маркетинг

2019/2020

Індивідуальне
завдання

Семестр

(назва)
7-й

Освітня програма:
МаркетингЗагальна кількість 

годин -  4 8 /105 Лекції*

32 години

Рівень вищої освіти:
Перший (бакалаврський) Практичні,

семінарські
Кількість тижневих 16 години
годин для денної Лабораторні
форми навчання: годин
аудиторних- 3 Самостійна робота
самостійної роботи 
студента -  3,5

57 години

Вид контролю
модульний контроль, 

залік

48/57
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить:

Аудиторне навантаження може бути зменшене або збільшене на одну годину залежно 
від розкладу занять.



2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: надати широкі теоретичні знання і практичні навички, пов’язані із 
правовим статусом суб’єктів господарювання та правовим регулюванням 
господарської діяльності.

Завдання : формування у майбутніх фахівців знань про особливості
господарського права та існуючу систему нормативно-правових актів, які 
врегульовують господарські правовідносини, а також про сутність процесів у 
сфері госцодарювання; вмінь орієнтуватися в теоретичних засадах та 
термінології основних положень господарського права України, аналізувати 
норми основних законодавчих актів даної галузі, самостійно аналізувати та 
використовувати інформацію про правовідносини у сфері господарювання, які 
врегульовуються правовими нормами, складати основні види нормативно- 
правових документів; застосовувати інформаційні технології при роботі з 
нормативно-правовою базою.

Результати навчання :
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 

знати : основні положення та категорійний апарат господарського права ; 
сучасний стан науки господарського права; систему господарського 
законодавства, поняття та зміст господарських відносин, правовий статус та 
види суб’єктів господарювання, порядок їх створення та підстави припинення; 
особливості правового регулювання підприємництва; правовий режим майна 
суб’єктів господарювання; особливості правового регулювання господарських 
забов’язальних відносин; правові засади інституту господарсько-правової 
відповідальності; правові засади захисту економічної конкуренції; специфіку 
правового регулювання окремих видів господарських відносин.

вм іт и : володіти первинними навиками вирішення юридичних питань, що 
викликаються конфліктом інтересів учасників господарських правовідносин; 
орієнтуватися у системі чинного господарського законодавства; коректна 
застосовувати категорії господарського права самостійно поповнювати, 
систематизувати і застосовувати правові знання.

Міждисциплінарні зв’язки:
Інфраструктура товарного ринку. Маркетингові дослідження. Поведінка 
споживача; Товарознавство, Логістика, Електрона комерція. Маркетингове 
ціноутворення.



3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовний модуль 1. «Загальна частина»

Тема 1. Господарське право як комплексна галузь права
Місце господарського права у системі галузей права України. 

Поняття, предмет, етапи становлення господарського права. Поняття 
та види господарської діяльності. Методи правового регулювання 
господарських відносин. Функції господарського права.
Принципи господарського права. Система господарського
права. Міждисциплінарні зв’язки господарського права.

Тема 2. Господарське право як навчальна дисципліна і наука.
Зміст та особливості господарського права як навчальної дисципліни. 

Господарське право як галузь правової науки.

Тема 3. Господарські правовідносини.
Поняття та види господарських правовідносин Учасники 

господарських правовідносин. Відмежування господарських 
правовідносин від інших видів правовідносин.

Тема 4. Суб’єкти господарювання.
Поняття, ознаки та види суб’єктів господарювання. Підприємства як 

суб’єкти господарювання, їх поняття, ознаки, види та організаційно- 
правові форми. Порядок створення та державної реєстрації підприємств. 
Господарські товариства їх поняття, правове забезпечення діяльності, 
основні риси. Форми та види господарських товариств. Правове 
становище акціонерних товариств. Товариства з обмеженою відповідаль- 
-ністю. Товариства з додатковою відповідальністю. Повне товариство. 
Командитне товариство. Фізичні особи-підприємці як суб’єкти 
відносин. Господарські об’єднання, їх поняття, види, правове 
забезпечення діяльності. Асоціації та корпорації як види господарських 
об’єднань. Консорціуми та концерни як види господарських об’ єднань. 
Правовий статус холдингових компаній. Франчайзинг як організаційно- 
правова форма об’єднання підприємств.

Тема 5. Підприємництво як вид господарської діяльності.
Поняття, правове забезпечення і ознаки підприємництва. Принципи 

та організаційно-правові форми підприємництва. Обмеження у 
підприємницькій діяльності. Умови підприємницької діяльності. 
Порядок створення суб’єкта підприємницької діяльності. Підстави 
Припинення підприємнипької діяльності. Юридична відповідальність 
підприємців.



Тема 6. Майнова основа господарювання.
Майно у сфері господарювання. Право власності як основне речове 

право у сфері господарювання. Правові титули майна суб’єктів 
господарювання. Право державної власності на засоби виробництва. 
Право комунальної власності на засоби виробництва та правові форми 
його реалізації. Право приватної власності на засоби реалізації та правові 
форми його реалізації. Використання об’єктів права інтелектуальної 
власності у господарській діяльності.

Тема 7. Господарські забов’язання.
Поняття та підстави виникнення господарських забов’язань. Види 

господарських забов’язань. Виконання господарських забов’язань. 
Забезпечення виконання господарських забов’язань. Припинення 
господарських забов’язань.

Тема 8. Господарські договори.
Поняття, ознаки та функції господарського договору. Класифікація 

господарських договорів. Порядок укладання, зміни та розірвання 
господарських договорів. Зміст та форма господарського договору. 
Забезпечення належного виконання господарських договорів. Договір 
на реалізацію майна. Договір міни (бартеру). Договір на користування 
чужим майном ( договір оренди, договір лізингу). Договір поставки. 
Підрядні договори. Транспортні договори.

Тема 9. Господарсько-правова відповідальність.
Поняття та ознаки господарсько-правової відповідальності. Види 

господарсько-правової відповідальності. Функції та підстави 
господарсько-правової відповідальності. Принципи, межі та строки 
застосування господарсько-правової відповідальності. Форми 
господарсько-правової відповідальності.

Тема 10. Правове регулювання економічної конкуренції.
Поняття значення та принципи економічної конкуренції. 

Поняття недобросовісної конкуренції та монополістичних порушень. 
Відповідальність за порушення антимонопольного законодавства.

Тема 11 . Правове регулювання банкрутства.
Поняття та правове забезпечення банкрутства. Суб’єкти 

банкрутства. Провадження за справам и про банкрутство. Санація 
боржника. Ліквідаційна процедура. Черговість у задоволені 
претензій кредиторів.

Модульний контроль



Змістовий модуль 2. «Спеціальна частина»

Тема 12. Правове регулювання біржової діяльності.
Поняття, ознаки біржи. Правове забезпечення діяльності. Види 

бірж. Товарна біржа, її організація, функції, права, біржовий товар, 
біржові правочини. Фондова біржа : поняття, правове забезпечення 
діяльності, функції, порядок реєстрації, види цінних паперів.

Тема 13. Правове регулювання комерційного посередництва .
Поняття та ознаки, правове забезпечення комерційного 

посередництва. Агентський договір.

Тема 14. Правове регулювання інноваційної діяльності.
Поняття інновації та інноваційної діяльності. Законодавство про 

інноваційну діяльність. Інноваційні правовідносини.

Тема 15. Правове регулювання банківської діяльності.
Банківська система України. Поняття банків та правове 

забезпечення їх діяльності. Правове положення Національного банку 
України. Комерційні банки: поняття, принципи діяльності, види.

Тема 16. Правове регулювання зовнішньоекномічної
діяльності.
Поняття та види зовнішньоекномічної діяльності (ЗЕД). Правове 

забезпечення ЗЕД. Суб’єкти ЗЕД. Зовнішньоекномічні договори.

Тема 17. Правовий режим іноземного інвестування.
Поняття та види іноземних інвестицій. Законодавство про режим 

іноземного інвестування в Україні. Об’єкти, суб’єкти та форми іноземного 
інвестування.

Тема 18. Спеціальні режими господарювання.
Поняття спеціального правового режими. Правове забезпечення для 

спеціальних правових режимів у сфері господарювання. Види спеціальних 
правових режимів господарювання.

Модульний контроль

4. Структура навчальної дисципліни

Назва змістовного модуля і тем
Кількість годин

Усього У тому числі
л с лаб. с.р.

1 2 3 4 5 6
Модуль 1

Змістовний модуль 1. Загальна  част ина



Тема 1. Господарське право як 
комплексна галузь права

4,5 2 0, 5 - 2

Тема 2. Господарське право як 
навчальна дисципліна і наука

3,5 1 0,5 - 2

Тема 3 Господарські 
правовідносини

4 1 1 - 2

Тема 4. С уб’єкти 
господарювання

10 2 2 - 6

Тема 5.Підприємництво як вид 
господарської діяльності

5,5 2 0,5 - 3

Тема 6. Майнова основа 
господарювання

4,5 1 0, 5 - 3

Тема 7. Господарські зобов’язання 4 2 2
Тема 8. Господарські договори 4 2 2
Тема 9. Господарсько-правова 
відповідальність

4 1 3

Тема 10. Правове регулювання 
економічної конкуренції

4 1 3

Тема 11. Правове регулювання 
банкрутства

5 1 1 3

Підготовка до модульного 
контролю

6 6

Модульний контроль 2 2
Разом за змістовним модулем 1 61 16 8 - 37

Змістовний модуль 2. С пец іальна  част ина
Тема 12. Правове регулювання 
біржової діяльності

6 2 2 - 2

Тема 13.Правове регулювання 
комерційного посередництва

5 2 1 - 2

Тема 14. Правове регулювання 
інноваційної діяльності

5 2 1 - 2

Тема 15. Правове регулювання 
банківської діяльності

5 2 1 - ■ 2

Тема 16. Правове регулювання 
зовнішньоекномічної діяльності

5 2 1 - 2

Тема 17. Правовий режим 
іноземного інвестування

5 2 1 - 2

Тема 18. Спеціальні режими 
господарювання

5 2 1 - 2

Підготовка до модульного 
контролю

6 6

Модульний контроль 2 2 - -

Разом за змістовним модулем 2 44 16 8 - 20
Усього годин 105 36 16 - 57

5. Теми семінарських занять



№
п/п Назва теми

Кількість
годин

1 Господарське право як комплексна галузь права 0,5
2 Г осподарське право як навчальна дисципліна і наука 0,5
3 Господарські правовідносини 1
4 С уб’єкти господарювання 2
5 Підприємництво як вид господарської діяльності 0,5
6 Майнова основа господарювання 0,5
7 Правове регулювання банкрутства 1

Модульний контроль 2
8 Правове регулювання біржової діяльності ■■ 2
9 Правове регулювання комерційного посередництва 1
10 Правове регулювання інноваційної діяльності 1
11 Правове регулювання банківської діяльності 1
12 Правове регулювання зовнішньоекномічної діяльності 1
13 Правовий режим іноземного інвестування 1
14 Спеціальні режими господарювання 1

Разом 16

6. Теми практичних занять

№
п/п Назва теми Кількість

годин
1
2

Разом

7. Теми лабораторних занять

№
п/п

Назва теми Кількість
годин

1
2

Разом
8. Самостійна робота

№
п/п Назва теми Кількість

годин
1 Господарське право як комплексна галузь права 2
2 Господарське право як навчальна дисципліна і наука 2
3 Господарські правовідносини 2
4 Суб’єкти господарювання 6
5 Підприємництво як вид господарської діяльності 3



6 Майнова основа господарювання 3
7 Господарські зобов’язання 2
8 Господарські договори 2
9 Господарсько-правова відповідальність 3
10 Правове регулювання економічної конкуренції 3
11 Правове регулювання банкрутства 3

Підготовка до модульного контролю 6
12 Правове регулювання біржової діяльності 2
13 Правове регулювання комерційного посередництва 2
14 Правове регулювання інноваційної діяльності  ̂ 2
15 Правове регулювання банківської діяльності 2
16 Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності 2
17 Правовий режим іноземного інвестування 2
18 Спеціальні режими господарювання 2

Підготовка до модульного контролю 6
Разом 57

9. Індивідуальні завдання

Індивідуальні заняття навчальним планом не передбачені.

10. Методи навчання
Проведення аудиторних лекційних, семінарських (практичних) занять, 

індивідуальні консультації (при необхідності), самостійна робота студентів за 
матеріалами, опублікованими кафедрою (методичні, навчальні посібники)., 
підручниками, електронним ресурсом.

11. Методи контролю

Проведення поточного контролю, письмового модульного контролю, 
фінальний контроль у вигляді заліку.

12. Критерії оцінювання та розподіл балів, які отримують студенти

12.1. Розподіл балів, які отримують студенти (кількісні критерії 
оцінювання)

Складові навчальної 
роботи

Бали за одне заняття 
(завдання)

Кількість занять 
(завдань)

Сумарна кількість 
балів

Зм істовний модуль 1
Робота на лекціях 0...2 8 0...16
Виконання практичних 0...3 1 3 0...9
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робіт, доповідь на 
семінарах
Модульний контроль 0...25 1 0...25

Зм істовний модуль 2
Робота на лекціях 0...2 7 0....14
Виконання практичних 
робіт, доповідь на 
еемінарах

0...3 4 0...12

Модульний контроль 0...24 1 0...24
Усього за семестр 0 ...1 0 0

Семестровий контроль (залік) проводиться у разі відмови студента від балів 
поточного тестування й за наявності допуску до іспиту/заліку. Під час складання 
семестрового іспиту/заліку студент має можливість отримати максимум 100 
балів.

Залік складається з 8-ми теоретичних питань та двох практичних завдань 
При відповіді на теоретичні питання студент може отримати 80 балів, за 
відповідь на кожне питання максимум 10 балів , при вирішенні практичних 
завдань -  20 балів, за кожне завдання максимум 10 балів.

12.2. Якісні критерії оцінювання
Необхідний обсяг знань для одержання позитивної оцінки: 

поняття , предмет, метод, принципи, функції та джерела господарського права.; 
поняття, види, зміст господарських правовідносин, підстави їх виникнення, 
зміни та припинення, а також особливості правового статусу їх учасників 
(юридичних, фізичних осіб та ін.); правовий статус суб’єктів господарських 
правовідносин, порядок їх створення; правовий режим майна суб’єктів 
господарювання, поняття, підстави виникнення та припинення господарських 
зобов’язань; поняття та види господарських договорів, підстави їх виникнення, 
зміни та припинення; правовий режим банкрутства; господарсько-правові 
санкції; правові засади захисту економічної конкуренції; особливості правового 
регулювання окремих видів господарських відносин категорійний апарат 
господарського права; особливості структури господарського законодавства 
України; сучасний стан науки господарського права.

Необхідний обсяг вмінь для одержання позитивної оцінки: 
володіти первинними навиками вирішення юридичних питань, ш,о 
викликаються конфліктом інтересів учасників господарських правовідносин; 
орієнтуватися у системі чинного господарського законодавства; коректна 
застосовувати категорії господарського права самостійно поповнювати, 
систематизувати і застосовувати правові знання.

12.3 Критерії оцінювання роботи студента протягом семестру
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Задовільно (60-74). Несистематичне відвідування занять Відсутність на заняттях без 
поважних причин. Не достатньо висока активність студентів під час аудиторних занять. 
Засвоєння окремих положень змістового модулю. Неповні відповіді, допущення помилок при 
розв’язані задач. Не достатнє знання категорій господарського права. Певні складності при 
застосуванні нормативних актів з господарського законодавства. Невпевнені навички 
публічного представлення матеріалу. Показати мінімум знань та умінь.

Д обре (75-89). Систематичне відвідування аудиторних занять, відсутність пропусків 
занять без поважних причин. Достатньо висока активність студента під час аудиторних занять, 
наявність конспекту лекцій з навчальної дисципліни. Засвоєння основних положень тем 
змістових модулів, допущення незначних помилок при розв’язані задач, уміння орієнтуватися 
у системі нормативних актів з господарського законодавства, обізнаність із постановами та 
роз’ясненнями вищих судових інстанцій. Засвоєння категорій господарського права та 
здатність коректна оперувати ними. Здатність публічно представити матеріал.

В ідмінно (90-100). Сиетематичне відвідування аудиторних занять, відсутніеть пропуеків 
занять без поважних причин. Висока активність роботи під час аудиторних занять (лекційних, 
семінарських, практичних робіт), наявність якісного, повного конспекту лекцій. Засвоєння 
всього матеріалу тем змістового модулю. Повні та обгрунтовані відповіді при розв’язані задач. 
Знання категорій господарського права та здатність вільно та коректна оперувати ними. 
Уміння опрацьовувати та застосовувати нормативні акти господарського законодавства. 
Обізнаність із постановами та роз’ясненнями вищих судових інстанцій. Вміння мислити 
узагальнено, здатність публічно представляти матеріал.

Шкала оцінювання: бальна і традиційна

Сума балів Оцінка за традиційною шкалою
Іспит, диференційований залік Залік

90-100 Відмінно
Зараховано75 -89 Добре

6 0 -7 4 Задовільно
0 - 5 9 Незадовільно Не зараховано

13. Методичне забезпечення

2. Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни 
(ІКНМЗД);
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14. Рекомендована література 

Нормативні акти:

1. Конституція України, прийнята Верхов. Радою України 28.06.1996 р., 
254к/96-вр (із змін, і доповн.).

2. Цивільний кодекс України від 13.04.2012 р. № 4651-УІ (із змін, і 
доповн.).

3. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 р. № 1615-ІУ ( 
із змін, і доповн.).

4. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-ІУ (із змін, і 
доповн.)

5. Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 р. № 
1798-ХІІ (зі змін ідоповн.)

6. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. 
№ 8074-10 (із змін, і доповн.).

7. Митний кодекс України від 22.04.2012 р. № 4495-УІ (із змін, і доповн.).
8. Про акціонерні товариства : Закон України від 17.09.2008 р. № 514-УІ 

(зі змін, і доповн.).
9. Про господарські товариства : Закон України від 19.09.1991 р. № 1576- 

XII (із змін, і доповн.).
10. Про третейські суди : Закон України від 11.05.2005 р. № 1704- IV (із 

змін, і доповн.).
11. Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю; Закон 

України від 06.02.2018 р. № 2275 -  VIII (із змін, і доповн.).
12. Про захист від недобросовісної конкуренції; Закон України від 

07.06.1996 р. № 236/96-ВР (із змін, і доповн.).
13. Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 

та громадських формувань; Закон України від 15.05.2003 № 755-ІУ (із змін, та 
доповн.).

14. Про захист економічної конкуренції ; Закон України від 11.01.2001 р. 
Х2 2210-ПІ (із змін, і доповн.).

15. Про товарну біржу ; Закон України від 10.12.1991 р. № 1956-ХІІ (із 
змін, і доповн.).

16. Про цінні папери та фондовий ринок ; Закон України від 23.02.2006 р. 
№ 3480-ІУ (із змін, і доповн.).

17. Про авторське право і суміжні права ; Закон України від 23.12.1993 р. 
№ 3792-ХІІ (із змін, і доповн.).

18. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі ; Закон України від
15.12.1993 р. № 3687-ХІІ (із змін, і доповн.).

19. Про охорону прав на промислові зразки ; Закон України від 15.12. 1993 
р. № 3688-ХІІ (із змін, і доповн.).

20. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг ; Закон України від
15.12.1993 р. № 3689-ХІІ (із змін, і доповн.).
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21. Про банки та банківську діяльність : Закон України від 07.12.2000 р. № 
2121-III (із змін, і доповн.)

22. Про Національний банк України : Закон України від 20.05.1999 р. № 
679-ХІУ (із змін, і доповн.).

23’. Про зовнішньоекономічну діяльність : Закон України від 16.04.1991 р. 
№ 959-ХІІ (із змін і доповн.).

24. Про захист іноземних інвестицій : Закон України від 10.09.1991 р. Х2 

1540а-ХП (із змін, і доповн.).
25. Про іноземні інвестиції : Закон України від 13.03.1992 р. № 2198-ХІІ (із 

зміє. І доповн.)
26. Про режим іноземного інвестування : Закон України від 20.05.1993 р. 

№ 55-93 (із змін, і доповн.)
27. Про концесії: Закон України від 16.07.1999 р. № 997-ХІУ (із змін, і 

доповн.).
28. Кодекс України з процедур банкрутства від 21.10.2019 Х° 2957-УІІІ 

Навчальна література :

Б а зо ва

1. Актуальні проблеми господарського права [Текст] : навч. посіб. / за 
ред. В. С. Щербіни. -  Київ : Юрінком Інтер, 2012. -  528 с.

2. Вінник, О. М. Господарське право [Текст] : курс лекцій (загальна 
частина) / О. М. Вінник. -  Київ : Видв-во Ліра-К, 2018. -  240 с.

3. Вінник, О. М. Господарське право [Текст] : навч. посіб. / О. М. 
Вінник. -  2-ге вид. -  Київ: Правова єдність, 2009. -  766 с.

4. Косак, В. М. Науково-практичний коментар до Господарського 
кодексу України [Текст] / В. М. Косак. -  Київ : Всеукраїнська 
асоціація видавців «Правова єдність», 2010. -  672 с.

5. Кравчук, С. Є. Господарське право [Текст]: навч. посіб. / С. Є. 
Кравчук. -  Київ : Кондор, 2009. -  264 с.

6. Милаш, В. С. Господарське право [Текст] : навч. посіб. / В. С. 
Милаш. -  Харків : Право, 2017. -  328 с.

7. Науково-практичний коментар до Господарського кодексу України 
[Текст] / За заг. ред. Д. М. Притики, І. В. Булгакової. -  Київ : 
Юстиніан, 2010. -  1088 с.

8. Щербіна, В. С. Господарське право [Текст]: пудруч. / В. С. Щербіна. 
-  Київ : Юрінком, 2009. -  656 с.

Д о д а т к о в а

1. Антологія української юридичної думки [Текст] в 6 т. / редкол. Ю. С. 
Шемшученко (голова) та ін.. -  Київ : Вид Дім «Юрид. книга» 
Енциклопедія цивільного права України [Текст] / Ін-т держави і права
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ім. в. М. Корецького НАН України -  Київ : ІН Юре, 2009. -  820 с.
2. Атаманов, Ю. Є. Інноваційне право України [Текст] : монографія / Ю. Є. 
Атаманов. -  Харків : Видавець СПД Вапнарчук Н. М., 205. -  128 с.
3. Беляневич, О. А. Господарське договірне право України (теоретичні 
аспекти) [Текст] / О. А. Беляневич. -  Київ : Юрінком Інтер, 2006. -  592 с.
4. Бобкова, А. Г. Біржове права : навч. посіб. [Текст] / А. Г. Бобкова, Ю. О. 
Моісєєв. -  Київ : Центр навч літ-ри, 2005. -  200 с.
5. Джурінскій, В. О. Правове становище господарських об’єднань в 
Україні [Текст] : монографія / В. О. Джурінский. -  Київ ; Юрінком Інтер, 
2010.-224  с.
6. Колойда, О. В. Правове регулювання фондового ринку України [Текст] 
:навч. посіб. / О. В. Колойда. -  Київ : Юрінком Інтер, 2008. -  320 с.
7. Кравец, І. М. Правове становище субєктів організаційно-господарських 
повноважень [Текст] : монографія / 1. М. Кравець. -  Київ : Юрінком Інтер, 
2010.-240  с.
8. Лукач, І. В. Правове становище холдингових компаній [Текст] : 
монорафія / 1. В. Лукач. -  Київ : Юрінком Інтер, 2008. -  240 с.

І н ф о р м а ц ій н и й  р е с у р с

1. http://rada.gov.ua. -  веб-сторінка Верховної Ради України.

2. http://www.kmu.gov.ua. -  веб-сторінка Кабінету Міністрів України.

3. www.scourt.gov.ua. -  веб-сторінка Верховного Суду

4. http://www.nau.kiev.ua. -  веб-сторінка нормативні акти України.

5. http://www.liga.net. -  веб-сторінка пошуковий сервер українського законодавства LIGA.

6. http://www.upp.org.ua. -  веб-сторінка український правозахисний портал.

7. http://www.yurpractika.com. -  веб-сторінка “Юридична практика”.

8. http://www.yur-gazeta.com. -  веб-сторінка “Юридична газета”.

9 http://www.avtoreferat.ukrlib.org. -  веб-сторінка каталог авторефератів дисертацій.

10. http://www.lawukraine.com. -  веб-сторінка каталог українського юриста.
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