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1. Анотація до курсу  

 

Вивчення курсу «Актуальні проблеми цивільних і господарських 

правовідносин» дозволяє визначити проблеми теоретичного та прикладного 

характеру цивільного та господарського права України, виявити недосконалість 

правового регулювання цивільних і господарських відносин, дослідити основні 

прийоми і способи вирішення правозастосовних проблем у сфері цивільного та 

господарського права, виробити навички щодо правового аналізу та наукового 

обґрунтування напрямів удосконалення діючого цивільного і господарського 

законодавства України. 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни  

Метою дисципліни «Актуальні проблеми цивільних і господарських 

правовідносин» є: формування у здобувачів освіти комплексного уявлення про 

актуальні проблеми цивільного та господарського права та засоби їх вирішення 

в умовах євроінтеграції України; оволодіння навичками використання 

державної мови й правничої термінології в професійній діяльності у сфері 

цивільного та господарського права; здобування вмінь і навичок з 

використання правових норм в практичній роботі у сфері цивільного та 

господарського права. 

Завдання курсу:  

1) розуміти зміст та особливості сучасних проблем правового 

регулювання цивільних і господарських відносин; 

2) оволодіти термінологією з досліджуваного наукового напряму; 

3) засвоїти основні правові механізми вирішення актуальні проблем 

цивільного та господарського права теоретичного та прикладного характеру.   

 

3. Результати навчання 

визначати склад та зміст цивільних та господарських відносин, орієнтуватися в 

особливостях правового регулювання цивільних та господарських відносин  

Своєчасно визначати проблеми правового регулювання цивільних та 

господарських відносин і, керуючись нормами діючого законодавства України, 

вирішувати питання захисту прав та інтересів юридичних та фізичних осіб, 

суб'єктів господарювання  

складати проекти цивільних та господарських договорів, інших документів, що 

забезпечують організацію й здійснення господарської діяльності, правильно 

використовуючи правничу термінологію  

Тлумачити чинне цивільне і господарське законодавство та правильно 

застосовувати його при вирішенні практичних завдань, аргументуючи власну 

точку зору щодо прийнятого рішення  

вміти працювати з інформацією з різних джерел, звітністю, статистичними 

даними та іншою документацією у сфері цивільного та  господарського права, 

будувати свою діяльність на принципах, що закріплені в діючому законодавстві 
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застосовувати норми цивільного і господарського права в питаннях, пов’язаних 

зі здійсненням цивільних правочинів, організацією та здійсненням 

господарської діяльності, а також у практичних ситуаціях, у роботі з 

контрагентами, партнерами, державними органами тощо 

укладати, змінювати та припиняти дію цивільних і господарських договорів 

застосовувати отримані знання при прийнятті рішень в конкретних ситуаціях з 

питань цивільного та господарського права, вирішувати цивільні та 

господарські суперечки, що можуть виникати під час здійснення цивільних 

прав та обов’язків, планування, здійснення, управління господарською 

діяльністю 

 

 

4. Структура курсу 

ЛЕКЦІЇ 

1. Суб’єкти цивільних правовідносин: проблеми теорії та практики. 

1.1. Суб’єкти цивільного права та учасники цивільних правовідносин. 

1.2. Проблема індивідуалізації фізичної особи. Фізична особа – підприємець. 

Право фізичної особи на здійснення підприємницької діяльності. 

1.3. Проблематика конструкції «юридичної особи». Ознаки юридичної особи. 

Цивільна правосуб’єктність юридичної особи. 

2. Проблеми правової охорони результатів творчої діяльності. 

2.1. Поняття права інтелектуальної власності та становлення системи правової 

охорони об’єктів права інтелектуальної власності. 

2.2. Система права інтелектуальної власності. 

2.3. Виникнення та розвиток теорій походження права інтелектуальної 

власності. 

3. Проблемні аспекти спадкового права. 

3.1. Теоретичні проблеми спадкового права. 

3.2. Визначення кола спадкоємців, підстави усунення від спадкування. 
3.3. Проблемні питання укладення, розірвання спадкового договору. 

4. Проблемні питання правового режиму використання цінних паперів у 

сфері господарювання. 

4.1. Державне регулювання ринку цінних паперів України. 

4.2. Види цінних паперів і порядок їх випуску суб’єктами господарювання. 

4.3. Види учасників ринку цінних паперів. 
4.4. Особливості здійснення професійної діяльності на фондовому ринку. 

5. Правові основи антимонопольно-конкурентного регулювання в 

Україні: проблеми теорії та практики. 

5.1. Правове становище антимонопольних органів держави.  

5.2. Види порушень законодавства про захист економічної конкуренції. 

5.3. Відповідальність за порушення антимонопольного законодавства. 
5.4. Порядок розгляду справ про порушення законодавства про захист 
економічної конкуренції. 
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СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ 

1 . Суб’єкти цивільних правовідносин: проблеми теорії та практики. 

2.  Проблеми правової охорони результатів творчої діяльності. 

3.  Проблемні аспекти спадкового права. 

4.  Проблемні питання правового режиму використання цінних паперів у сфері 

господарювання. 

5.  Правові основи антимонопольно-конкурентного регулювання в Україні: 

проблеми теорії та практики. 

 

5. Технічне обладнання та/або програмне забезпечення 

Спеціально обладнана проектором аудиторія 10/307 для проведення 

лекційних та семінарських занять. 

Для навчання необхідно мати з собою ґаджети зі стільниковим інтернетом.  

Активований акаунт університетської пошти (student.i.p.@nmu.one) на Офіс 

365. 

 

6. Система оцінювання та вимоги  

6.1. Навчальні досягнення здобувачів вищої освіти за результатами 

вивчення курсу оцінюватимуться за рейтинговою (100-бальною) та 

інституційною шкалами. Остання необхідна (за офіційною відсутністю 

національної шкали) для конвертації (переведення) оцінок мобільних 

здобувачів. 

Шкали оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти НТУ «ДП» 

Рейтингова Інституційна 

90…100 відмінно / Excellent 

74…89 добре / Good 

60…73 задовільно / Satisfactory 

0…59 незадовільно / Fail 

 

6.2. Здобувачі вищої освіти можуть отримати підсумкову оцінку з 

дисципліни на підставі поточного оцінювання знань за умови, якщо набрана 

кількість балів з поточного тестування та самостійної роботи складатиме не 

менше 60 балів. 

Засоби діагностики та процедури оцінювання 

ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 

Навчальне 

заняття 

засоби 

діагностики 
процедури 

засоби 

діагностики 
Процедури 
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Лекції контрольні 

завдання за 

кожною темою 

Усне опитування, 

бліц-опитування, 

виконання завдань 

під час лекцій 

 

методи 

евристичних 

питань, 

мозкового штурму, 

діалогового 

спілкування 

 

 

 

 

 

 

Екзамен 

(підсумкове 

тестування у 

формі 

контрольної 

роботи (КР) 

 

 

 

 

 

визначення загальної 

кількості балів за 

результатами поточних 

контролів; 

 

підсумкове тестування у 

формі КР під час екзамену 

за бажанням здобувача 

вищої освіти 

Семінарські 

заняття 

контрольні 

завдання за 

кожною темою 

усне опитування, 

тестування, 

виконання завдань 

під час семінару 

 

виступ-

презентація,  

робота в малих 

групах, 

реферат/ ессе/ 

наукова доповідь 

або 

індивідуальне 

завдання 

виконання завдань 

під час самостійної 

роботи 

 

6.3. Здобувачі вищої освіти можуть отримати підсумкову оцінку з 

дисципліни на підставі поточного оцінювання знань за умови, якщо набрана 

кількість балів з поточного тестування та самостійної роботи складатиме не 

менше 60 балів. 

Поточна успішність складається з успішності за оцінки за роботу на 

семінарських заняттях (оцінюється 5 занять, участь у занятті максимально може 

принести здобувачу вищої освіти 10 балів). Отримані бали на семінарських 

заняттях та бали за самостійну роботу (максимально 30 балів) додаються до 

оцінки з підсумкової (тестової) роботи в кінці семестру (20 балів) та є 

підсумковою оцінкою за вивчення навчальною дисципліни. Максимально за 

поточною успішністю здобувач вищої освіти може набрати 100 балів. 

 

Підсумкове 

оцінювання 

(якщо 

здобувач 

вищої освіти 

набрав менше 

60 балів 

та/або прагне 

поліпшити 

оцінку) 

 

 

 

Екзамен відбувається у письмовій формі, складається з 20 

тестових запитань. 

Правильна відповідь на запитання тесту оцінюється у 5 балів. 

Максимальна кількість балів за диференційований залік: 100 
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6.4. Критерії оцінювання за роботу на семінарських заняттях:  

5 семінарських занять оцінюються максимально у 10 балів кожне, 

причому: 

10 балів – відповідність еталону, наведення прикладів з додаткової літератури; 

8 бали – відповідність еталону, правильна мова викладення матеріалу; 

6 бали – відповідність еталону, помилки в граматиці та/або орфографії; 

4 бали – зміст відповіді має стосунок до предмету запитання, проте не 

відповідає еталону, містить суттєві граматичні та орфографічні помилки, які 

ускладнюють розуміння тексту або викривляють зміст повідомлення; 

2 бали – наявність текстової відповіді, яка не відповідає еталону, та/або не має 

стосунку до предмету запитання, містить суттєві граматичні та орфографічні 

помилки, які ускладнюють розуміння тексту або викривляють зміст 

повідомлення; 

0 балів – відсутність відповіді. 

 

7. Політика курсу 

7.1. Політика щодо академічної доброчесності. Академічна 

доброчесність здобувачів вищої освіти є важливою умовою для опанування 

результатами навчання за дисципліною і отримання задовільної оцінки з 

поточного та підсумкового контролів. Академічна доброчесність базується на 

засудженні практик списування (виконання письмових робіт із залученням 

зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання), плагіату в 

науковій та навчальній діяльності (відтворення опублікованих текстів інших 

авторів без зазначення авторства), фабрикації (вигадування даних чи фактів, що 

використовуються в освітньому процесі).  

Порушенням академічної доброчесності вважається: 

1) плагіат - оприлюднення (частково або повністю) результатів, 

отриманих іншими особами, як результатів власної роботи та/або відтворення 

опублікованих текстів інших авторів без зазначення авторства; 

2) фабрикація - вигадування даних чи фактів, що використовуються в 

освітньому процесі або наукових дослідженнях; 

3) списування - виконання письмових робіт із залученням зовнішніх 

джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час 

оцінювання результатів навчання. 

Плагіатом академічною спільнотою університету вважаються такі 

випадки: 

- привласнення чужих слів та ідей, коли ці чужі слова чи ідеї копіюються, 

без згадки про автора (першоджерело); 

- представлення існуючих ідей або результатів наукової діяльності як 

нових; 

- звернення до чиєїсь роботи як до своєї власної; 

- відсутність правильно оформленого цитування (без лапок); 
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- навмисне надання невірної інформації про джерело цитування; 

- заміна окремих слів, за одночасного збереження самої структури 

речення, без зазначення джерела; 

- запозичення половини та більше слів або ідей з джерела, що становить 

більшу частину роботи. 

 

У разі порушення здобувачем вищої освіти академічної доброчесності 

(списування, плагіат, фабрикація), робота оцінюється незадовільно та має бути 

виконана повторно. При цьому викладач залишає за собою право змінити тему 

завдання. 

 

7.2.Комунікаційна політика. 

Здобувачі вищої освіти повинні мати активовану університетську пошту.  

Обов’язком здобувача вищої освіти є перевірка один раз на тиждень 

(щонеділі) поштової скриньки на Офіс 365. 

Протягом тижнів самостійної роботи обов’язком здобувача вищої освіти є 

робота з дистанційним курсом «Актуальні проблеми цивільних і господарських 

правовідносин» (www.do.nmu.org.ua) 

Усі письмові запитання до викладачів стосовно курсу мають надсилатися 

на університетську електронну пошту.  

 

7.3. Політика щодо перескладання. 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин 

оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання відбувається із дозволу деканату 

за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 

 

7.4. Відвідування занять.  

Для студентів денної форми відвідування занять є обов’язковим. 

Поважними причинами для неявки на заняття є хвороба, участь в 

університетських заходах, відрядження, які необхідно підтверджувати 

документами у разі тривалої (два тижні) відсутності. Про відсутність на занятті 

та причини відсутності здобувач вищої освіти має повідомити викладача або 

особисто, або через старосту. Якщо здобувач вищої освіти захворів, ми 

рекомендуємо залишатися вдома і навчатися за допомогою дистанційної 

платформи. Здобувачам вищої освіти, чий стан здоров’я є незадовільним і може 

вплинути на здоров’я інших здобувачів, буде пропонуватися залишити заняття 

(така відсутність вважатиметься пропуском з причини хвороби). Практичні 

заняття не проводяться повторно, ці оцінки неможливо отримати під час 

консультації. За об’єктивних причин (наприклад, міжнародна мобільність або в 

період епідемій) навчання може відбуватись дистанційно - в онлайн-формі, за 

графіком, погодженним з викладачем. 

 

7.5. Бонуси. Здобувачі вищої освіти, які регулярно відвідували лекції 

(мають не більше двох пропусків без поважних причин) та мають написаний 

http://www.do.nmu.org.ua/
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конспект лекцій отримують додатково 2 бали до результатів оцінювання до 

підсумкової оцінки. 

 

7.6. Участь в анкетуванні. Наприкінці вивчення курсу та перед 

початком сесії здобувачам вищої освіти буде запропоновано анонімно 

заповнити електронні анкети (Microsoft Forms Office 365), які буде розіслано на 

ваші університетські поштові скриньки. Заповнення анкет є важливою 

складовою вашої навчальної активності, що дозволить оцінити дієвість 

застосованих методів викладання та врахувати пропозиції стосовно покращення 

змісту навчальної дисципліни «Актуальні проблеми цивільних і господарських 

правовідносин».  

 

 

8. Ресурси і література: 

 

Навчальна та наукова література: 

1. Актуальні проблеми цивільного права і цивільного процесу в Україні: 

монографія / Я.М. Шевченко, Ю.Л. Бошицький, А.Ю. Бабаскін, 

В.М. Венецька, І.М. Кучеренко та ін. К.: Ін-т держави і права ім. В.М. 

Корецького НАН України, 2005. 456 с. 

2. Бабенко В.А., Лимар А.П. Інтелектуальна власність: підручник. Д.: ДРІДУ 

НАДУ, 2011. 153 с. 

3. Валітов С.С. Конкурентне право України: навчальний посібник. К.: 

Юрінком Інтер, 2006. 432 с. 

4. Відшкодування моральної та матеріальної шкоди: навчальний посібник / За 

ред. М.К. Галянтича. К.: Юрінком Інтер, 2011. 624с. 

5. Вінник О.М. Господарське право: курс лекцій. К.: Атіка, 2004. 624 с. 

6. Заіка Ю.О. Спадкове право в Україні: Становлення і розвиток. 

Монографія. К.: КНТ, 2007. 288 с. 

7. Заіка Ю.О. Українське цивільне право: навч. посіб. К.: Істина, 2005. 312 с. 

8. Коцюба В.О. Правочини з рухомим та нерухомим майном та їх 

оподаткування. К.: Видавець Фурса С.Я., 2005. 88 с. 

9. Кухарєв О.Є. Спадкове право України: навч.-практич. посібник. К.: 

Правова єдність, 2011. 222 с. 

10. Майданик Р.А. Цивільне право. Загальна частина: підручник. Київ, Нац. ун-

т ім. Тараса Шевченка. К.: Алерта, 2012. 

11. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: науково-

практичний коментар: У 2 т. Т.2. / За ред. О.В. Дзери, Н.С.Кузнєцової, В.В. 

Луця. 4-е вид. перероб. і доп. К.: ЮрінкомІнтер, 2011. 1056 с. 

12. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: науково-

практичний коментар: У 2 т. Т.1 / За ред. О.В. Дзери, Н.С.Кузнєцової, В.В. 

Луця. 4-е вид. перероб. і доп. К.: ЮрінкомІнтер, 2011. 808 с. 
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13. Павлов В.І., Пилипенко І.І., Кривов’язюк І.В. Цінні папери в Україні: 

навчальний посібник. Видання 2-ге, доповн. К.: Кондор, 2004. 400 с. 

14. Правова охорона винаходів і корисних моделей в Україні: проблеми теорії 

та практики. Монографія / Ю.Л. Бошицький, Я.Г. Воронін. К.: Вид-во 

Європейського ун-ту, 2010. 342 с. 

15. Правове регулювання ринку цінних паперів України: навчальний посібник / 

О.П. Віхров, Г.В. Ільющенко, В.П. Богун та ін.; за ред. О.П. Віхрова. К.: 

Видавничий Дім «Слово», 2014. 304 с. 

16. Ромовська З.В. Українське цивільне право. Право власності: підручник. К.: 

Правова єдність, 2011. 246 с. 

17. Хозяйственное право: учебник / В.К. Мамутов, Г.Л. Знаменский, В.В. 

Хахулин и др.; под ред. В.К. Мамутова. К.: Юринком Интер, 2002. 912 с. 

18. Цивільне право України: підручник ⁄ Старцев О.В., Харитонов Є.О., 

Харитонова О.І. Видання третє, перероблене і доповнене. К.: Істина, 2011. 

808 c. 

19. Цивільний кодекс України: науково-практичний коментар / За заг. ред. 

Харитонова Є.О. О: Одиссей, 2011. 1216 с. 

Основні нормативно-правові акти: 

20. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. Відомості Верховної Ради 

України. 2003. № 18, № 19-20, № 21-22. Ст. 144. 

21. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті: 

Затв. постановою Правління Національного банку України від 21 січня 

2004 р. № 22 № 814. Офіційний вісник України. 2004. № 13. Ст. 908. 

22. Кодекс торговельного мореплавства України від 23 травня 1995 р. № 

176/95-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1995. №№ 47-52. Ст. 349.  

23. Конвенція, якою запроваджено Уніфікований закон про переказні векселі 

та прості векселі: Міжнародний документ від 7 червня 1930 р., Ліга Націй. 

Офіційний вісник України. 2013. № 31. Ст. 117. 

24. Конвенція про врегулювання деяких колізій законів про переказні векселі 

та прості векселі: Міжнародний документ від 7 червня 1930 р., Ліга Націй. 

URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_007 

25. Конвенція про гербовий збір стосовно переказних векселів і простих 

векселів: Міжнародний документ від 7 червня 1930 р., Ліга Націй. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_008 

26. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р. № 2755-VI. Відомості 

Верховної Ради України. 2011. № 13-14, № 15-16, № 17. Ст. 112. 

27. Правила розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист 

економічної конкуренції (Правила розгляду справ): Затв. розп. 

Антимонопольного комітету України від 19.04.94 р. № 5 (в ред. від 29.06.98 

р. № 169-р). Офіційний вісник України. 1998. № 30. С. 225.  

28. Положення про порядок подання заяв до Антимонопольного комітету 

України про попереднє отримання дозволу на концентрацію суб’єктів 
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господарювання (Положення про концентрацію): Затв. розп. 

Антимонопольного комітету України № 33-р від 19.02.2002 р. Офіційний 

вісник України. 2002. № 13. Ст. 679. 

29. Положення про порядок подання заяв до органів Антимонопольного 

комітету України про надання дозволу на узгоджені дії суб’єктів 

господарювання (Положення про узгоджені дії): Затв. розп. 

Антимонопольного комітету України від 12.02.02 р. № 26-р. Офіційний 

вісник України. 2002. № 11. Ст. 323 

30. Положення про порядок проведення перевірок додержання законодавства 

про захист економічної конкуренції: Затв. розп. Антимонопольного 

комітету України № 182-р від 25.12.01 р. Офіційний вісник України. 2002. 

№ 7. С. 323. 

31. Про Антимонопольний комітет України: Закон України від 26.11.93 р. № 

3659-XII. Відомості Верховної Ради України. 1993. № 50. Ст. 472. 

32. Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України від 07.06.96 р. 

№ 236/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 36. Ст. 164. 

33. Про природні монополії: Закон України від  20.04.2000 р. № 1682-III. 

Урядовий кур’єр. 2000. 24 червня. 

34. Про холдингові компанії в Україні: Закон України від 15.03.06 р. № 3528-

IV. Відомості Верховної Ради України. 2006. № 34. Ст. 291. 

35. Про рекламу: Закон України від 03.07.96 р. № 270/96-ВР, в ред. від 11.07.03 

р. № 1121-IV. Відомості Верховної Ради України. 2004. № 8. Ст. 62. 

36. Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень: 

Закон України від 01.07.2004 р. № 1952-ІV. Відомості Верховної Ради 

України. 2004. № 51. Ст. 553. 

37. Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва: Закон 

України від 14.09.2000 р. № 1953-ІІІ. Відомості Верховної Ради України. 

2000. № 45. Ст. 375. 

38. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства: Закон України від 

4 лютого 1994 р. № 3929-XII. Відомості Верховної Ради України. 1994. 

№ 23. Ст. 161. 

39. Про акціонерні товариства: Закон України від 17 вересня 2008 р. № 514-VI. 

Відомості Верховної Ради України. 2006. № 31. Ст. 268. 

40. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 р. 

Відомості Верховної Ради України. 2001. № 5-6. Ст. 30.  

41. Про господарські товариства: Закон України від 19.09.91 р. № 1576-XII. 

Відомості Верховної Ради України. 1991. № 49. Ст. 682. 

42. Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні: Закон України 

від 30 жовтня 1996 р. № 448. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 

51. Ст. 292. 

43. Про депозитарну систему України: Закон України від 6 липня 2012 р. № 

5178- VI. Офіційний вісник України. 2012. № 76. Ст. 3066. 

44. Про довірчі товариства: Декрет Кабінету Міністрів України від 17.03.93 р. 

Відомості Верховної Ради України. 1993. № 19. Ст. 207.  
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45. Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11.01.2001 р. № 

2210-III. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 12. Ст. 64. 

46. Про інститути спільного інвестування: Закон України від 5 липня 2012 р. № 

5080-VI. Офіційний вісник України. 2012. № 63. Ст. 2569. 

47. Про іпотечні облігації: Закон України від 22 грудня 2005 р. № 3273-IV. 

Відомості Верховної Ради України. 2006. № 16. Ст. 134. 

48. Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та 

іпотечні сертифікати: Закон України від 19 червня 2003 р. № 979-IV. 

Відомості Верховної Ради України. 2004. № 1. Ст. 1. 

49. Про іпотеку: Закон України від 5 червня 2003 р. № 898-IV. Відомості 

Верховної Ради України. 2003. № 38. Ст. 313. 

50. Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України від 

01.06.2000 р. Відомості Верховної Ради України. 2000. № 36. Ст. 299.  

51. Про обіг векселів в Україні: Закон України від 5 квітня 2001 р. № 2374-III. 

Відомості Верховної Ради України. 2001. № 24. Ст. 128. 

52. Про сертифіковані товарні склади та прості і подвійні складські свідоцтва: 

Закон України від 23 грудня 2004 р. № 2286-IV. Відомості Верховної Ради 

України. 2005. № 6. Ст. 136.  

53. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: 

Закон України від 12.07.2001 р. № 2664-III. Відомості Верховної Ради 

України. 2002. № 1. Ст. 1.  

54. Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві 

житла та операціях з нерухомістю: Закон України від 19 червня 2003 р. № 

978-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 52. Ст. 377. 

55. Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23 лютого 2006 р. 

№ 3480-ІV. Відомості Верховної Ради України. 2006. № 31. Ст. 268. 

56. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. № 435-IV. Відомості 

Верховної Ради України. 2003. №№ 40-44. Ст. 356. 


