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1. Опис навчальної дисципліни
Найменування показників
Кількість кредитів:
3
Загальна кількість годин:
90
Рік вивчення дисципліни
2
за навчальним планом:
Семестр:
3
Тижневе навантаження (год.):
аудиторне:
2
самостійна робота:
4
Форма підсумкового
Залік
контролю:
Мова навчання:
Українська

Розподіл годин за навчальним планом
Вид занять

Форма навчання
Денна
Заочна

Лекції:

12

8

Практичні заняття:
Лабораторні заняття:
Семінарські заняття:
Самостійна робота:

12
66

4
76

Консультації:

-

-

Індивідуальні заняття:

-

-

Консультативну допомогу здобувачі вищої освіти можуть отримати у ННП
кафедри публічного та приватного права, які безпосередньо проводять заняття або
звернувшись з письмовим запитом на електронну пошту kaf_ppr@tnu.edu.ua.
2. Програма навчальної дисципліни
Передумови для вивчення дисципліни: ступінь магістра або освітньокваліфікаційний
рівень
спеціаліста
спеціальності
081
Право
чи
спорідненої/еквівалентної спеціальності (зокрема, за результатами процедури
визнання іноземних документів про освіту іноземців).
Мета вивчення дисципліни:
Метою навчальної дисципліни «Договірне регулювання суспільних відносин» є
розвиток загальних та фахових компетентностей здобувачів ступеня вищої освіти
доктор філософії для здійснення ними науково-дослідницької, проєктно-аналітичної
діяльності та викладацької роботи у сфері договірного права, знання його джерел,
основних інститутів, роботи з нормативним матеріалом у процесі вирішення
конкретних правових ситуацій, які виникають у сфері договірних відносин, а також
проведення власного оригінального наукового дослідження у сфері договірного
права, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.
Предметом навчальної дисципліни «Договірне регулювання суспільних
відносин» є найпоширеніші групи договірних зобов’язань, які мають місце в
цивільному обороті, порядок укладення, виконання та припинення договорів, а
також правові наслідки порушення сторонами договірних умов.
Завданням дисципліни «Договірне регулювання суспільних відносин» є
формування у здобувачів третього освітньо-наукового рівня вищої освіти знань та
навичок аналізу основних джерел договірного права, його правових інститутів,
визначення змісту договорів, способів захисту прав та законних інтересів учасників
договірних відносин, набуття досвіду роботи з правовими документами, проведення
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власного наукового дослідження з питань договірного права, результати якого
мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.
Очікувані програмні результати навчання за дисципліною (за Освітньою
програмою):
ПРН 1. Мати передові знання з права, а також дослідницькі навички, достатні
для проведення наукових і прикладних досліджень на рівні останніх світових
досягнень з відповідного напряму, та отримання нових знань у сфері права.
ПРН 4. Планувати та виконувати наукові дослідження в галузі права та
дотичних міждисциплінарних напрямів з використанням сучасних методів, методик
з дотриманням норм професійної та академічної етики.
ПРН 5. Критично аналізувати та узагальнювати результати власних
досліджень і доробок інших науковців у контексті всього комплексу сучасних знань
щодо досліджуваної наукової проблематики.
Програмні компетентності, що формуються у процесі вивчення
дисципліни
У результаті опанування навчальної дисципліни «Договірне регулювання
суспільних відносин» здобувач третього освітньо-наукового рівня вищої освіти
повинен володіти такими загальними (ЗК) та фаховими (ФК) компетентностями:

Шифр та назва
компетентності

ЗК 1. Здатність до
абстрактного мислення,
аналізу та синтезу.
ЗК 3. Здатність генерувати
нові ідеї (креативність).
ЗК 6. Здатність
використовувати
інформаційні та комунікаційні
технології.

Результати навчання
Уміння/
Знання
Комунікація
навички
Загальні компетентності (ЗК)

Відповідальність
і автономія

ПРН 1

ПРН 4

ПРН 5

ПРН 5

ПРН 1

ПРН 4

ПРН 4

ПРН 5

ПРН 1

ПРН 4

ПРН 5

ПРН 5

ПРН 4

ПРН 5

Фахові компетентності (ФК)
ФК 2. Здатність
обґрунтовувати та захищати
методологію наукового
пізнання, результати
досліджень, проєкти.
Використання сучасних та
ефективних методик та

ПРН 1

ПРН 4
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засобів їх досліджень у
самостійній науководослідній діяльності.
ФК 4. Здатність здійснювати
наукове тлумачення норм
національного законодавства,
в тому числі на деакупованих
територіях. Застосовувати
Європейське законодавство та
акти міжнародних наукових
інституцій та аналізувати їх
вплив на національне
законодавство. Володіти
нормопроєктною технікою
для складання практичних
рекомендацій по
вдосконаленню вітчизняних
та міжнародних нормативноправових актів.

ПРН 1

ПРН 4

ПРН 5

ПРН 5

Зміст навчальної дисципліни
ТЕМА 1. Договір як регулятор суспільних відносин
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Поняття договору та його юридичні ознаки.
Нормативно-правове регулювання договірних правовідносин.
Загальні вимоги щодо змісту та істотних умов договорів.
Класифікація цивільно-правових договорів та їх види.
Поняття та ознаки господарського договору.
Правова природа публічного договору.
Поняття та загальна характеристика зовнішньоекономічного договору.
Порядок і способи укладення договорів.

ТЕМА 2. Забезпечення належного виконання договірних зобов’язань
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Поняття та порядок виконання договірних зобов’язань.
Елементи належного виконання договірного зобов’язання.
Підстави та порядок припинення договірних зобов’язань.
Поняття і правова природа забезпечувальних правовідносин.
Речево-правові способи забезпечення виконання договірних зобов’язань.
Зобов’язально-правові способи забезпечення виконання договірних
зобов’язань.

ТЕМА 3. Захист прав учасників договірних відносин
1. Поняття та підстави захисту прав та інтересів сторін договору.
2. Форми та способи захисту прав та інтересів сторін договору.
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3.
4.
5.
6.

Поняття відповідальності за порушення договірних умов.
Підстави та умови договірної відповідальності.
Форми відповідальності за порушення договірних умов.
Підстави звільнення від відповідальності.

ТЕМА 4. Договори про передання майна у власність
1. Поняття, юридичні ознаки та види договору купівлі-продажу.
2. Правова природа договору дарування.
3. Поняття, види та істотні умови договору ренти.
4. Поняття та ознаки договору довічного утримання (догляду).
ТЕМА 5. Договори про передання майна у тимчасове користування
1. Поняття, юридичні ознаки та види договорів найму (оренди).
2. Правова природа договору позички.
3. Поняття, види та істотні умови договору лізингу.
4. Особливості договірних відносин найму (оренди) житла.
5. Поняття та ознаки договору оренди державного та комунального майна.
ТЕМА 6. Договори про виконання робіт
1. Поняття, правова природа та види договору підряду.
2. Юридичні ознаки договору побутового підряду.
3. Поняття та істотні умови договору будівельного підряду.
4. Поняття та предмет договору підряду на проектні та пошукові роботи.
5.
Зміст
договору на
виконання
науково-дослідних,
дослідноконструкторських та технологічних робіт.

ТЕМА 7. Договори про надання послуг
1. Поняття, правова природа та види договорів про надання послуг.
2. Юридичні ознаки договору перевезення.
3. Особливості договірних відносин зберігання.
4. Загальна характеристика договору страхування.
5. Поняття та зміст договору доручення.
6. Правова природа договору комісії.
7. Особливості договірних відносин управління майном.
ТЕМА 8. Договори про розпорядження майновими правами
інтелектуальної власності
1. Поняття договору на розпорядження майновими правами інтелектуальної
власності.
2. Поняття та елементи ліцензійного договору.
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3. Укладення та припинення ліцензійного договору.
4. Договір про створення на замовлення і використання об'єкта права
інтелектуальної власності.
5. Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності.
6. Інші договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної
власності.
7. Поняття та особливості договору комерційної концесії (франчайзингу).
3. Структура навчальної дисципліни
(тематичний план)
ДЕННА ФОРМА

Тема 1. Договір як регулятор
суспільних відносин

12

сам.роб.

інд

раво р.

лекції

семінари

Кількість годин
денна форма
у тому числі

усього

Назви змістових модулів і тем

2

2

8

12

2

2

8

Тема 3. Захист прав учасників
договірних відносин

12

2

2

8

Тема 4. Договори про
передання майна у власність

12

2

2

8

10

1

1

8

Тема 6. Договори про
виконання робіт

10

1

1

8

Тема 7. Договори про надання
послуг

11

1

1

9

11

1

1

9

Тема 2. Забезпечення
належного виконання
договірних зобов’язань

Тема 5. Договори про
передання майна у тимчасове
користування

ТЕМА 8. Договори про
розпорядження майновими
правами інтелектуальної
власності

8
Залік
Усього годин

90

12

12

66

ЗАОЧНА ФОРМА

Тема 1. Договір як регулятор
суспільних відносин

сам.роб.

інд

раво р.

лекції

семінари

Кількість годин
денна форма
у тому числі

усього

Назви змістових модулів і тем

11

2

1

8

13

2

1

10

Тема 3. Захист прав учасників
договірних відносин

11

2

1

8

Тема 4. Договори про
передання майна у власність

13

2

1

10

Тема 2. Забезпечення
належного виконання
договірних зобов’язань

Тема 5. Договори про
передання майна у тимчасове
користування

10

10

Тема 6. Договори про
виконання робіт

10

10

Тема 7. Договори про надання
послуг

10

10

10

10

ТЕМА 8. Договори про
розпорядження майновими
правами інтелектуальної
власності
Залік
Усього годин

90

8

4

76

9

4. Організація самостійної роботи
4.1. Підготовка до семінарських занять. Здобувачі вищої освіти відповідно
до визначеного плану семінарських занять готують теоретичний матеріал,
користуючись зазначеними джерелами основної та додаткової літератури.
Формування теоретичних навичок здійснюється шляхом виконання кейсів та
обговорення їх вирішення на заняттях.
4.2. Матеріали для самоконтролю. Матеріали кейсів з умовами завдань
визначаються викладачем.
4.3. Індивідуальні завдання. Підготувати реферативні доповіді на теми:
1. Принципи договірного права України.
2. Форма договору та правові наслідки порушення порядку його укладення.
3. Правова природа попереднього договору.
4. Загальна характеристика підстав припинення зобов’язання.
5. Правове регулювання відмови від виконання договору та його розірвання.
6. Цивільно-правове регулювання застави рухомого майна.
7. Регресні зобов’язання.
8. Завдаток як спосіб забезпечення виконання зобов’язання.
9. Притримання як спосіб забезпечення виконання зобов’язання.
10. Особливості договору купівлі-продажу об’єктів нерухомості.
11. Договір міни (бартеру).
12. Договір найму будівлі або іншої капітальної споруди.
13. Договір найму соціального житла.
14. Особливості фінансового лізингу за законодавством України та країн ЄС:
порівняльний аналіз.
15. Права та обов’язки сторін за договором будівельного підряду.
16. Система підрядних договорів у будівництві та організація договірних
зв’язків.
17. Договір побутового підряду.
18. Відповідальність сторін за договором будівельного підряду.
19. Поняття та елементи ліцензійного договору.
20. Договір на проведення аудиту.
21. Договір про передання виключних майнових прав.
22. Договір про перевезення пасажира та багажу.
23. Види перевезень та їх правове регулювання.
24. Особливості перевезення вантажу автомобільним транспортом.
25. Договір перевезення повітряним транспортом.
26. Договір транспортного експедирування.
27. Договір зберігання цінностей у банку.
28. Загальна характеристика спеціальних видів зберігання.
29. Договір про надання туристичних послуг.
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30. Цивільно-правове регулювання посередницьких зобов’язань.
31. Договір консигнації та його особливості.
32. Поняття та види факторингу.
33. Банківські операції: правові засади здійснення.
34. Договір банківського рахунку.
35. Види банківських вкладів і їх оформлення.
36. Цивільно-правовий захист прав вкладників і інших клієнтів банку.
37. Поняття та основні форми безготівкових розрахунків.
38. Цивільно-правове регулювання розрахунків за акредитивом.
39. Цивільно-правове регулювання розрахунків за інкасо.
40. Договір простого товариства.
41. Засновницький договір як один із установчих документів юридичної
особи.
42. Юридична природа засновницького договору.
4.4. Перелік питань для підготовки до підсумкового контролю:
1. Поняття та правова природа правочину. Види правочинів.
2. Поняття зобов’язання і договору, їх співвідношення.
3. Поняття господарського договору.
4. Класифікація договорів.
5. Порядок укладення договорів.
6. Зміст договору.
7. Підстави та наслідки визнання договорів недійсними та неукладеними.
8. Підстави та порядок внесення змін до договору.
9. Порядок та підстави розірвання договору за законодавством України.
10. Поняття виконання договірних зобов’язань.
11. Заміна осіб у договірному зобов’язанні. Випадки обмеження зміни осіб.
12. Підстави та порядок припинення договірних зобов’язань.
13. Загальна характеристика способів забезпечення виконання договірних
зобов’язань.
14. Неустойка як спосіб забезпечення виконання договірного зобов’язання.
15. Порука як спосіб забезпечення виконання договірного зобов’язання.
16. Гарантія як спосіб забезпечення виконання договірного зобов’язання.
17. Завдаток як спосіб забезпечення виконання договірного зобов’язання.
18. Застава як спосіб забезпечення виконання договірного зобов’язання.
19. Притримання майна боржника як спосіб забезпечення виконання
договірного зобов’язання.
20. Відповідальність за порушення договірних зобов’язань.
21. Відшкодування збитків у разі порушення договірних зобов’язань.
Співвідношення відшкодування збитків та неустойки.
22. Порядок стягнення неустойки в разі порушення умов договору.
23. Загальна характеристика договору купівлі-продажу та його види.
24. Загальна характеристика договору роздрібної купівлі-продажу.
25. Договір поставки, його сторони та істотні умови.
26. Договір контрактації сільськогосподарської продукції.
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27. Договір постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану
мережу.
28. Міжнародні правила тлумачення торговельних термінів «ІНКОТЕРМС».
29. Договір міни: поняття та особливості.
30. Договір дарування.
31. Поняття, види та істотні умови договору ренти.
32. Поняття та ознаки договору довічного утримання (догляду).
33. Поняття, предмет та зміст договору найму (оренди).
34. Загальна характеристика прав та обов’язків сторін за договором найму
(оренди).
35. Порядок визначення розміру орендної плати та порядок внесення плати за
користування орендованим майном.
36. Правова природа договору позички.
37. Договір оренди будівлі або іншої капітальної споруди.
38. Договір найму (оренди) житла.
39. Особливості використання предмета оренди, зміна порядку використання
орендованого майна.
40. Підстави для відмови від договору найму (оренди) та його розірвання.
41. Види договорів найму (оренди).
42. Поняття договору прокату та особливості його правового регулювання.
43. Особливості оренди державного і комунального майна.
44. Договір лізингу, істотні умови договору лізингу та його види.
45. Особливості договору фінансового лізингу.
46. Концесійний договір: поняття, сторони, істотні умови та їх види.
Поняття та ознаки договору оренди державного та комунального майна.
47. Поняття та види договорів про виконання робіт.
48. Загальна характеристика договору підряду, порядок його укладення, зміни
та припинення.
49. Юридичні ознаки договору побутового підряду.
50. Особливості договору будівельного підряду.
51. Правове становище замовника, підрядника і субпідрядника. Передання
результату робіт.
52. Істотні умови договору будівельного підряду.
53. Особливості договору підряду на проектні та пошукові роботи.
54. Зміст
договору
на
виконання
науково-дослідних,
дослідноконструкторських та технологічних робіт.
55. Загальна характеристики договорів про надання послуг. Відмежування
договорів про надання послуг від договорів про виконання робіт.
56. Поняття та зміст договору доручення.
57. Особливості договору комісії за законодавством України.
58. Договір консигнації.
59. Договір зберігання, його істотні умови та форма.
60. Спеціальні види зберігання: зберігання речей у готелях, камерах схову,
охорона майна державними організаціями, нотаріусом.
61. Особливості зберігання на товарному складі.
62. Договір страхування та його види.
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63. Основні страхові поняття: страховий ризик; страховий випадок; страхова
сума; страхова премія; франшиза; суброгація.
64. Транспортні договори та їх види.
65. Поняття і види договору перевезення вантажів.
66. Істотні умови договору перевезення вантажів. Перевізні документи та їх
види.
67. Договір перевезення пасажирів і багажу.
68. Договір транспортного експедирування, його сторони та істотні умови.
69. Порядок виконання договору перевезення.
70. Особливості договірних відносин управління майном.
71. Поняття та загальна характеристика договору позики.
72. Договір позики та кредитний договір: порівняльна характеристика.
73. Поняття та істотні умови кредитного договору.
74. Права та обов’язки сторін кредитного договору. Способи забезпечення
виконання кредитних зобов’язань.
75. Договір банківського рахунку.
76. Права та обов’язки сторін за договором банківського вкладу.
77. Правове регулювання безготівкових розрахунків.
78. Поняття готівкових розрахунків та порядок їх здійснення.
79. Договори про спільну діяльність.
80. Поняття договору простого товариства. Засновницький договір про
створення юридичної особи.
81. Поняття та ознаки зовнішньоекономічного договору.
82. Правовий статус суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та їх види.
83. Порядок укладання, зміни та розірвання зовнішньоекономічного договору.
84. Види зовнішньоекономічних договорів та особливості їх застосування в
Україні.
85. Порядок застосування міжнародних договорів (конвенцій) при здійсненні
зовнішньоекономічної діяльності.
5. Критерії та система оцінювання результатів навчання
Оцінювання семінарських занять, у тому числі самостійної роботи, розроблено
таким чином, що дає можливість здобувачу вищої освіти у підсумку отримати
максимальну кількість балів (від 0 до 100) за поточний контроль.
За умови, отримання за поточний контроль 60 балів і вище, за бажанням
здобувачів вищої освіти, даний бал зараховується як оцінка за залік/екзамен із
навчальної дисципліни.
Здобувач вищої освіти має право підвищити бал шляхом здачі
заліку/екзамену. Здобувач вищої освіти, який за поточний контроль набрав 59 балів і
нижче здає залік/екзамен із навчальної дисципліни. Якщо здобувач вищої освіти не
здав пропущені без поважних причин теми, до складання заліку/екзамену не
допускається.
Підсумковою формою контролю якості отриманих знань є залік/екзамен.
Залік/екзамен може проводитися в усній і письмовій формі і передбачає відповідь на
два теоретичних питання.
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5.1. Політика курсу
Здобувач вищої освіти зобов’язаний дотримуватись політики доброчесності
при виконанні завдань для самостійної роботи, завдань поточного та підсумкового
контролю результатів навчання з дисципліни «Договірне регулювання суспільних
відносин». Відповідно до Закону України «Про освіту» академічна доброчесність –
це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають
керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та
провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до
результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень. Дотримання академічної
доброчесності передбачає: самостійне виконання навчальних завдань, завдань
поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими
освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних
потреб і можливостей); посилання на джерела інформації у разі використання ідей,
розробок, тверджень, відомостей; дотримання норм законодавства про авторське
право і суміжні права; надання достовірної інформації про результати власної
навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і
джерела інформації.
Відвідування лекційних та семінарських занять є важливою складовою
успішного засвоєння дисципліни та успішної здачі заліку/екзамену. За об’єктивних
причин навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із викладачем
дисципліни. У випадку незадовільної підсумкової оцінки, наявності пропусків
семінарських занять без поважних причин здобувач вищої освіти повинен здати
пропущені теми в позааудиторний час, звернувшись до викладача.
5.2. Шкала та схема формування підсумкової оцінки для денної форми
навчання
Семінарські
заняття
Максимальні
Бали
Мінімальні
бали

№

Бали

1.

10

1

2

3

4

5

6

Кр.р

10

10

10

10

10

10

20

Інд.
робота
20

1

1

1

1

1

1

1

1

Оцінка
за Характеристика оцінки
національною
шкалою
Відмінно
відмінне виконання
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2
3
4
5

Добре
Добре
задовільно
задовільно

7-9
4-6
2-3
1

вище середнього рівня
загалом хороша робота
непогано
виконання відповідає
критеріям

мінімальним

Шкала та схема формування підсумкової оцінки заочної форми навчання
Семінарські
заняття
Максимальні
Бали
Мінімальні
бали
№

Бали

1.
2
3
4
5

27-30
20-26
12-19
6-11
5

1

2

Кр.р

30

30

20

Інд.
робота
20

5

5

5

5

Оцінка
за
національною
шкалою
Відмінно
Добре
Добре
задовільно
задовільно

Характеристика оцінки
відмінне виконання
вище середнього рівня
загалом хороша робота
непогано
виконання відповідає
критеріям

мінімальним

5.3. Шкала оцінювання: національна та ЕСТS
Оцінка за шкалою ECTS

90-100
80-89
75-79
66-74

Оцінка за
національною
шкалою
Відмінно
Добре
Добре
Задовільно

Оцінк
а
А
B
C
D

60-65

Задовільно

E

30-59
0-29

Незадовільно
Незадовільно

FX
F

Оцінка в
балах

Пояснення
відмінне виконання
вище середнього рівня
загалом хороша робота
Непогано
виконання відповідає мінімальним
критеріям
необхідне перескладання
необхідне повторне вивчення курсу
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7. Рекомендовані джерела інформації
Основні:
1. Конституція України. Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р.
із змінами. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.
2. Житловий кодекс Української РСР від 30 червня 1983 р. Відомості Верховної
Ради Української РСР. 1983. додаток до № 28. Ст. 573.
3. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 р. № 2768-ІІІ. Відомості
Верховної Ради України. 2002. № 3. Ст. 27.
4. Сімейний кодекс України: Закон України від 10 січня 2002 р. Відомості
Верховної Ради України. 2002. № 21-22. ст. 135.
5. Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 року. Відомості
Верховної Ради України. 2003. №№ 40-44. ст. 356.
6. Основи законодавства України про охорону здоров'я: Закон України від
19 листопада 1992 р. № 2801-ХІІ. Відомості Верховної Ради України.
1993. № 4. Ст. 19.
7. Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23 грудня 1993
року Відомості Верховної Ради України. 1994. № 13. Ст. 64.
8. Про акціонерні товариства: Закон України від 17 вересня 2008 р. № 514VI. Відомості Верховної Ради України. 2008. № 50. Ст. 384.
9. Про господарські товариства: Закон України від 19 вересня 1991 р. Відомості
Верховної Ради України. 1991. № 49 (03.12.91). Ст. 682.
10. Про громадські об'єднання: Закон України вiд 16 червня 1992 р. № 4572VI. Відомості Верховної Ради України. 2013. № 1. Ст. 1.
11. Про державну реєстрацію актів цивільного стану: Закон України від 1
липня 2010 р. № 2398-VI. Відомості Верховної Ради України. 2010. № 38.
Ст. 509.
12. Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень:
Закон України від 01 липня 2004 р. Відомості Верховної Ради України. 2004.
№ 51. Ст. 553.
13. Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та
громадських формувань: Закон України від 15 травня 2003 р. Відомості
Верховної Ради України. 2003. № 31-32. Ст.263.
14. Про захист прав споживачів: Закон України від 12 травня 1991 року.
Відомості Верховної Ради України. 1991. № 30. Ст. 379.
15. Про нотаріат: Закон України від 02 вересня 1993 р. Відомості Верховної Ради
України. 1993. № 39. Ст. 383.
16. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі: Закон України від 15 грудня
1993 р. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 7. Ст. 32.
17. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України від 15 грудня
1993 р. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 7. Ст. 36.
18. Про охорону прав на промислові зразки: Закон України від 15 грудня 1993 р.
Відомості Верховної Ради України. 1994. № 7. Ст. 34.
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19. Про приватизацію державного житлового фонду: Закон України від 19
червня 1992 р. № 2482-ХІІ. Відомості Верховної Ради України. 1992. №
36. Ст. 524.
20. Про приватизацію державного і комунального майна: Закон України від
18 січня 2018 р. № 2269-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2018. №
12. Ст. 68.
21. Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні:
Закон України від 11 грудня 2003 р. № 1382-IV. Відомості Верховної
Ради України. 2004. № 15. Ст. 232.
22. Про свободу совісті та релігійні організації: Закон України вiд 23 квітня
1991 р. № 987-ХІІ. Відомості Верховної Ради УРСР. 1991. № 25. Ст. 283.
23. Про страхування: Закон України від 7 березня 1996 р. Відомості Верховної
Ради України. 1996. № 18. Ст. 78.
24. Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю: Закон
України від 6 лютого 2018 р. № 2275-VIIІ. Відомості Верховної Ради
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