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ТЕМА 1. CУТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА: МАКРО,-МІКРОСЕРЕДОВИЩЕ 

 
Мета  лекції:   сформувати  у  студентів  комплекс  знань  та  ознайомити  їх  із  головними 

теоретичними аспектами  з даної теми.  

   

План лекції:  

1. Сутність підприємства: мета, функції, напрямки діяльності, правові основи 

функціонування 

2. Концепції (теорії) підприємства 

3. Середовище функціонування підприємства: макро, -мікро, особливості структури 

4. Методи аналізу середовища підприємства 

Опорні  поняття:   Господарський  кодекс  України,  статут  підприємства,  засновницький 

договір, генеральна тарифна угода, колективний договір, державна реєстрація підприємства, 

Єдиний  державний  реєстр. 

  

Інформаційні джерела:  

1.Конституція України. ВВР України. К., 1996. № 30. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 

2. Господарський кодекс України. Документ 436-IV, чинний, поточна редакція від 

01.01.2020, підстава – 123-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15 

3.  Економіка підприємства: Навч. посібник / уклад. Н. В. Романченко, Т. В. Кожемякіна, К. 

В. Пічик. - Київ: НаУКМА, 2018. - 343 с. 

4. Азарова А. О. Економіка підприємства. Практикум: Навчальний посібник  для  студентів  

вищих  навчальних  закладів. /А. О. Азарова,  Л.О. Нікіфорова. – Вінниця: ВНТУ, 2016. – 

216 с.  

5. Бойчик І.М. Економіка підприємства: підручник /І.М.Бойчик. – К.: Кондор-Видавництво, 

2016. – 378 с.   

6. Капаруліна  І.  М.  Розвиток  підприємства:  концепція  і  технологія дослідження: 

монографія / І. М. Капаруліна. – К. : Ліра - К, 2015. – 432 с.  

 7. Виноградська А.М. Комерційне підприємництво: сучасний стан, стратегії розвитку 

монографія / А.М.Виноградська. - К.: ЦНЛ, 2004. - 807 c. - [Електронний ресурс]: Режим 

доступу:http://www.big-library.com.ua/book/97_Komerciine_pidpriemnictvo_sychasnii_ 

stan_strategii_rozvitky  

8. Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань: закон України від 21.12.2019 № 755-IV 

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо:  наочний матеріал, ТЗН, презентація  

 Питання і завдання студентам для контролю знань, самостійного опрацювання 
матеріалу лекції для підготовки семінарського, практичного заняття за темою лекції:  

1.  Правові основи функціонування підприємств в Україні.   

2.  Порядок створення та реєстрації підприємств.   

3.  Класифікація підприємств.   

4.  Форми об’єднання підприємств, їх утворення, мета і функції  

5. Середовище функціонування підприємства, його структура. 

6. Внутрішнє середовище підприємства. 

7. Методи аналізу зовнішнього середовища підприємства. 

8. Законодавче забезпечення підприємництва в Україні. 

9. Теорії (концепції) підприємства. 

10. Підприємницька діяльність, її принципи, форми і типи. 

11. Міжнародний бізнес, його суб’єкти, типи і види. 

  

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://www.big-library.com.ua/book/97_Komerciine_pidpriemnictvo_sychasnii_%20stan_strategii_rozvitky
http://www.big-library.com.ua/book/97_Komerciine_pidpriemnictvo_sychasnii_%20stan_strategii_rozvitky


ТЕМА 2. МАЙНОВІ РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВА 
Мета  лекції:   сформувати  у  студентів  комплекс  знань  та  ознайомити  їх  із  головними 

теоретичними аспектами  з даної теми.  

   

План лекції:  

1. Основні фонди підприємства 

2. Оборотні фонди підприємства 

3. Нематеріальні активи підприємства 

Опорні  поняття:   капітал підприємства, основний і оборотний капітал, основні  фонди,  

класифікація  основних  фондів,  структура  основних фондів, облік основних фондів, оцінка 

основних фондів,   фізичне  зношування  основних  фондів,  моральне  зношування  основних  

фондів,  амортизація  основних  фондів,  відтворення  основних фондів, оборотні  фонди  

підприємства,  норма  витрат  матеріалів, матеріаловіддача,  матеріаломісткість,  фонди  

обігу,  оборотні  кошти  підприємства, норматив  оборотних  коштів,  коефіцієнт  

оборотності,  тривалість  обороту  оборотних коштів,  нематеріальні  ресурси  підприємства,  

об’єкти  промислової  власності,  об’єкти авторського  та  суміжних  прав,  нетрадиційні  

нематеріальні  ресурси,  нематеріальні  активи підприємства, патент, ліцензія, ліцензійна 

угода      

 

Інформаційні джерела:  

1.Господарський кодекс України. Документ 436-IV, чинний, поточна редакція від 01.01.2020, 

підстава – 123-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15 

2. Величко  В.  В.  Конспект  лекцій  з  курсу  «Економіка  і  фінанси підприємства» (для 

студентів  денної  та  заочної  форм  навчання  за  напрямом підготовки  6.030601 – 

Менеджмент) / В. В. Величко; Харків.  нац.  ун-т  міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – 

Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. –  152 с. 

3. Базецька Г.І. Конспект лекцій з дисципліни «Фінанси  підприємства» (для студентів 

заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 

051 – Економіка підприємства) / Г.І. Базецька; Харків.  нац.  ун-т  міськ.  госп-ва  ім.  О. М. 

Бекетова.  –  Харків  :  ХНУМГ  ім. О. М. Бекетова, 2017. – 125 с. 

4. Кулішов В. Економіка підприємства: теорія і практика: навч. посіб. / В. В. Кулішов. – 2-ге 

вид. – Львів: Магнолія, 2016. – 205 с. 

5. Фінанси підприємств: проблеми теорії та практики: монографія / Н.Е. Аванесрва, 

А.М. Волосов, А.М. Губарєва та ін. – Харьков: Лідер, 2016. – 152с. 

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо:  наочний матеріал, ТЗН, презентація  

 Питання і завдання студентам для контролю знань, самостійного опрацювання 
матеріалу лекції для підготовки семінарського, практичного заняття за темою лекції:  

1. Вплив пасивної частини основних фондів на ефективність виробництва підприємства. 

2. Видова структура основних фондів підприємства. 

3. Складові первісної вартості основних фондів підприємства. 

4. Індексація основних фондів. 

5. Сфера застосування справедливої вартості основних фондів. 

6. Моральне зношування основних фондів І роду. 

7. Амортизація основних фондів, які знаходяться на консервації. 

8. Методи прискореної амортизації основних фондів підприємства. 

9. «Стійкі пасиви» та особливості їх використання в діяльності підприємств. 

10. Основні риси нематеріальних ресурсів підприємства. 

11. Попереджувальне маркування, особливості його використання. 

 

 

 

 



ТЕМА 3. ТРУДОВІ РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Мета  лекції:   сформувати  у  студентів  комплекс  знань  та  ознайомити  їх  із  головними 

теоретичними аспектами  з даної теми.  

   

План лекції:  

1. Персонал підприємства, його структура 

2. Трудовий потенціал та методи його оцінки 

3. Продуктивність праці, заробітна плата 

 

Опорні  поняття персонал  підприємства,  категорії  персоналу,  професія,  спеціальність,  

кваліфікація, структура  персоналу,  управління  персоналом,  спискова  чисельність  

персоналу, явочна чисельність персоналу, норма обслуговування, норма виробітку, баланс 

робочого часу, продуктивність праці, виробіток, трудомісткість, наукова організація праці, 

мотивація  праці,  заробітна  плата,  види  заробітної  плати,  тарифна система, тарифна сітка, 

тарифні розряди, погодинна заробітна плата, відрядна заробітна плата,  системи  оплати  

праці,  безтарифна  система  оплати  праці,  система  участі  в прибутках, контрактна система 

оплати праці, фонд оплати праці. 

 

Інформаційні джерела:  

1. Господарський кодекс України. Документ 436-IV, чинний, поточна редакція від 

01.01.2020, підстава – 123-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15 

2. Кодекс законів про працю України. Документ 322-08, поточна редакція від 01.01.2020, 

підстава - 198-IX від 01.01.2020 р. № 322-08. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08 

3. Закон України «Про оплату праці». Документ 108/95-ВР, чинний, поточна редакція 

від 27.12.2019, підстава - 341-IXЗакон України «Про господарські товариства» від 

17.06.2018 № 1576-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/108/95-%D0%B2%D1%80 

4. Бойчик І.М. Економіка підприємства: підручник /І.М.Бойчик. – К.: Кондор-Видавництво, 

2016. – 378 с.   

5. Гетьман  О.  О.  Економіка  підприємства: навч. посіб. / О.О. Гетьман. В. М. Шаповал. – 2-

ге вид. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 728 с. 

6.  Князєва О.А. Економіка та організація виробництва підприємств  радіозв’язку, 

радіомовлення та телебачення: навч. посіб. / О.А.Князєва. - Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова, 

2010. - 84 с.  

7. Економіка  і  фінанси  підприємства:  навчальний  посібник/ О.Т.Коваль, Ю.Б. Колупаєа, 

В.В. Пархоменко. – К.: 2015. 

8. Величко  В.  В.  Конспект  лекцій  з  курсу  «Економіка  і  фінанси підприємства» (для 

студентів  денної  та  заочної  форм  навчання  за  напрямом підготовки  6.030601 – 

Менеджмент) / В. В. Величко; Харків.  нац.  ун-т  міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – 

Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. –  152 с. 

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо:  наочний матеріал, ТЗН, презентація  

 Питання і завдання студентам для контролю знань, самостійного опрацювання 
матеріалу лекції для підготовки семінарського, практичного заняття за темою лекції:  

1. Розрахунок та сутність середньоспискової чисельності працівників. 

2. Коефіцієнт спискового складу персоналу підприємства. 

3. Відмінності номінального та реального фонду робочого часу середньоспискового 

працівника. 

4. Показники, що визначають продуктивність праці. 

5. Натуральні  вимірники продуктивності праці. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/198-20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/341-20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/108/95-%D0%B2%D1%80


6. Сутність нормування праці. 

7. Сучасні підходи до відбору персоналу підприємства. 

8. Продуктивність праці та резерви й підвищення. 

9. Кадрова політика підприємства та її сучасні напрями. 

10. Прогресивні методи відбору кадрів 

 

 

ТЕМА 4. ВИТРАТИ НА ВИРОБНИЦТВО ТА СОБІВАРТІСТЬ 

ПРОДУКЦІЇ 
 

Мета  лекції:   сформувати  у  студентів  комплекс  знань  та  ознайомити  їх  із  головними 

теоретичними аспектами  з даної теми.  

   

План лекції:  

1. Витрати підприємства 

2. Собівартість продукції 

3. Формування ціни продукції, методи ціноутворення 

 

Опорні  поняття операційні  витрати,  інвестиційні  витрати,  фінансові  витрати, 

бухгалтерські  витрати,  економічні  витрати,  статті  витрат,  елементи  витрат, собівартість 

продукції, кошторис, калькуляція, види собівартості, показники собівартості, методи 

формування кошторису витрат, калькуляційна одиниця, методи калькулювання собівартості, 

ціна, функції цін, види цін, виробничі ціни, споживчі ціни, гуртова ціна, роздрібна  ціна,  

тарифи, державні ціни, ціни «франко», податок на додану вартість, акцизний збір, 

ціноутворення, методи ціноутворення, концепція беззбитковості. 

 

Інформаційні джерела:  

1.Господарський кодекс України. Документ 436-IV, чинний, поточна редакція від 01.01.2020, 

підстава – 123-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15 

2. Податковий кодекс України. Документ 2755-VI, чинний, поточна редакція від 29.12.2019, 

підстава - 323-IX, 391-IX, 425-IX.  URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2755-17. 

3. Економіка підприємства: Навч. посібник / уклад. Н. В. Романченко, Т. В. Кожемякіна, К. 

В. Пічик. - Київ: НаУКМА, 2018. - 343 с. 

4. Азарова А. О. Економіка підприємства. Практикум: Навчальний посібник  для  студентів  

вищих  навчальних  закладів. /А. О. Азарова,  Л.О. Нікіфорова. – Вінниця: ВНТУ, 2016. – 

216 с.  

5. Бойчик І.М. Економіка підприємства: підручник /І.М.Бойчик. – К.: Кондор-Видавництво, 

2016. – 378 с.   

6. Гетьман  О.  О.  Економіка  підприємства: навч. посіб. / О.О. Гетьман. В. М. Шаповал. – 2-

ге вид. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 728 с. 

7.  Князєва О.А. Економіка та організація виробництва підприємств  радіозв’язку, 

радіомовлення та телебачення: навч. посіб. / О.А.Князєва. - Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова, 

2010. - 84 с.  

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо:  наочний матеріал, ТЗН, презентація  

 Питання і завдання студентам для контролю знань, самостійного опрацювання 
матеріалу лекції для підготовки семінарського, практичного заняття за темою лекції:  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/323-20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/391-20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/425-20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2755-17


1. Формування кошторису витрат на виробництво.   

2. Калькулювання витрат на виробництво та реалізацію продукції.   

3. Джерела, чинники і шляхи зниження собівартості продукції.  

4. Планування зниження собівартості продукції.  

5. Показники собівартості продукції. 

6. Джерела та шляхи зниження собівартості продукції. 

7. Планування собівартості продукції за факторним методом. 

8. Індексний метод розрахунку зниження собівартості продукції. 

9. Калькулювання собівартості одиниці продукції. 

10. Зарубіжний досвід визначення витрат виробництва. 
 

 

ТЕМА 5. ФІНАНСОВО - ЕКОНОМІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 

Мета  лекції:   сформувати  у  студентів  комплекс  знань  та  ознайомити  їх  із  головними 

теоретичними аспектами  з даної теми.  

   

План лекції:  

1. Дохід і прибуток підприємства, схеми їх формування та розподілу.  

2. Прибутковість діяльності підприємств, показники, що її характеризують.  

3. Оцінка фінансово – економічного стану підприємства 

 

Опорні  поняття дохід, чистий дохід, прибуток, балансовий прибуток, чистий прибуток, 

функції  прибутку,  прибутковість,  рентабельність,  показники  рентабельності, 

рентабельність  продукції, рентабельність виробництва, фінансово-економічний стан 

підприємства,  показники прибутковості, показники ліквідності, показники 

платоспроможності. 

 

Інформаційні джерела:  

1.Господарський кодекс України. Документ 436-IV, чинний, поточна редакція від 01.01.2020, 

підстава – 123-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15 

2. Податковий кодекс України. Документ 2755-VI, чинний, поточна редакція від 29.12.2019, 

підстава - 323-IX, 391-IX, 425-IX.  URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2755-17. 

3. Економіка підприємства: Навч. посібник / уклад. Н. В. Романченко, Т. В. Кожемякіна, К. 

В. Пічик. - Київ: НаУКМА, 2018. - 343 с. 

4. Азарова А. О. Економіка підприємства. Практикум: Навчальний посібник  для  студентів  

вищих  навчальних  закладів. /А. О. Азарова,  Л.О. Нікіфорова. – Вінниця: ВНТУ, 2016. – 

216 с.  

5. Бойчик І.М. Економіка підприємства: підручник /І.М.Бойчик. – К.: Кондор-Видавництво, 

2016. – 378 с.   

6. Гетьман  О.  О.  Економіка  підприємства: навч. посіб. / О.О. Гетьман. В. М. Шаповал. – 2-

ге вид. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 728 с. 

7.  Князєва О.А. Економіка та організація виробництва підприємств  радіозв’язку, 

радіомовлення та телебачення: навч. посіб. / О.А.Князєва. - Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова, 

2010. - 84 с.  

8. Економіка  і  фінанси  підприємства:  навчальний  посібник/ О.Т.Коваль, Ю.Б. Колупаєа, 

В.В. Пархоменко. – К.: 2015. 

9. Величко  В.  В.  Конспект  лекцій  з  курсу  «Економіка  і  фінанси підприємства» (для 

студентів  денної  та  заочної  форм  навчання  за  напрямом підготовки  6.030601 – 

Менеджмент) / В. В. Величко; Харків.  нац.  ун-т  міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – 

Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. –  152 с. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/323-20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/391-20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/425-20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2755-17


10. Стратегії економічного розвитку: держава, регіон, підприємство: колективна 

монографія / За заг. ред. К. С. Шапошникова та ін. У 2 томах. – Херсон : Видавничий дім 

«Гельветика», 2015. – Т. 2. – 420 с. 

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо:  наочний матеріал, ТЗН, презентація  

 Питання і завдання студентам для контролю знань, самостійного опрацювання 
матеріалу лекції для підготовки семінарського, практичного заняття за темою лекції:  

1. Прибутковість підприємства та шляхи її підвищення. 

2. Діагностика фінансово-економічного стану підприємства. 

3. Суть і основні завдання фінансової діяльності підприємств. 

4. Методичні підходи до оцінки фінансово-економічного стану підприємства. 

5. Зміст і форми фінансової діяльності підприємства (організації). 

6. Джерела формування прибутку та методи його обчислення. 

7. Рентабельність як відносний показник ефективності діяльності підприємства. 

8. Рентабельність діяльності підприємства, її різновид і методи обчислення. 

9. Система показників для оцінювання ефективності діяльності підприємств. 
10. Аналіз активів підприємства та джерел їх утворення. 
11. Показники фінансового стану підприємства. Інформаційне забезпечення оцінки 

фінансового стану підприємства.  
12. Сутність ліквідності підприємства. Показники ліквідності та методика їх визначення. 
13. Оцінка показників ліквідності. Фактори, що впливають на стан ліквідності.  
14. Сутність платоспроможності. Фактори, що впливають на платоспроможність 

підприємства.  
15. Оцінка показників платоспроможності.  
16. Сутність фінансової стійкості підприємства.  
17. Система показників фінансової стійкості підприємства, методика їх розрахунку та 

оцінки.  
18. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства. 
 

 

ТЕМА 6. ФІНАНСОВО - ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ТА АНТИКРИЗОВА 

ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА  
 

Мета  лекції:   сформувати  у  студентів  комплекс  знань  та  ознайомити  їх  із  головними 

теоретичними аспектами  з даної теми.  

   

План лекції:  

1. Економічна безпека підприємства: сутність, мета, елементи, функціональні складові. 

2. Оцінка рівня економічної безпеки підприємства. 

3. Банкрутство підприємства: причини, симптоми. 

4. Санація підприємства: сутність та види. 

 

Опорні  поняття економічна безпека підприємства, функціональні елементи економічної 

безпеки підприємства, рівень економічної безпеки, критерій економічної безпеки, підходи до  

оцінки економічної безпеки підприємства, служба безпеки підприємства,  ризик 

господарської  діяльності,  управління  ризиками,  ризик-менеджмент,  методи  зниження 

ризику, санація підприємства, мета санації підприємства, джерела фінансування санації 

підприємства,  план  санації,  кризова  ситуація,  банкрутство,  причини  банкрутства, 

симптоми  банкрутства,  процедура банкрутства, ліквідація  підприємства,  ліквідатор, 

наслідки ліквідації підприємства 

 

Інформаційні джерела:  



1. Цивільний кодекс України. Документ 435-IV, чинний, поточна редакція -  від 16.01.2020, 

підстава- 421-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/435-15 

2. Бойчик І.М. Економіка підприємства: підручник /І.М.Бойчик. – К.: Кондор-Видавництво, 

2016. – 378 с.   

3. Гетьман  О.  О.  Економіка  підприємства: навч. посіб. / О.О. Гетьман. В. М. Шаповал. – 2-

ге вид. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 728 с. 

4.  Князєва О.А. Економіка та організація виробництва підприємств  радіозв’язку, 

радіомовлення та телебачення: навч. посіб. / О.А.Князєва. - Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова, 

2010. - 84 с.  

5. Економіка  і  фінанси  підприємства:  навчальний  посібник/ О.Т.Коваль, Ю.Б. Колупаєа, 

В.В. Пархоменко. – К.: 2015. 

6. Величко  В.  В.  Конспект  лекцій  з  курсу  «Економіка  і  фінанси підприємства» (для 

студентів  денної  та  заочної  форм  навчання  за  напрямом підготовки  6.030601 – 

Менеджмент) / В. В. Величко; Харків.  нац.  ун-т  міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – 

Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. –  152 с. 

7. Базецька Г.І. Конспект лекцій з дисципліни «Фінанси  підприємства» (для студентів 

заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 

051 – Економіка підприємства) / Г.І. Базецька; Харків.  нац.  ун-т  міськ.  госп-ва  ім.  О. М. 

Бекетова.  –  Харків  :  ХНУМГ  ім. О. М. Бекетова, 2017. – 125 с. 

8. Кулішов В. Економіка підприємства: теорія і практика: навч. посіб. / В. В. Кулішов. – 2-ге 

вид. – Львів: Магнолія, 2016. – 205 с. 

9. Гиль  О.  О.  Економіка  та  організація  діяльності  об’єднань підприємств : навч. посіб. / 

О. О. Гиль. – К.: Ліра - К, 2015. – 248 с.   

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо:  наочний матеріал, ТЗН, презентація  

 Питання і завдання студентам для контролю знань, самостійного опрацювання 
матеріалу лекції для підготовки семінарського, практичного заняття за темою лекції:  

1. Економічна безпека підприємства: сутність, мета, елементи і схема організації.  

2. Напрямки організації економічної безпеки підприємства за функціональними складовими.  

3.  Оцінка рівня економічної безпеки підприємства.  

4.  Служба безпеки підприємства. Управління безпекою.  

5.  Управління ризиками господарської діяльності.  

6.  Суть, мета і види санації підприємства.  

7.  Причини і симптоми банкрутства підприємства.  

8.  Процедура порушення справи про банкрутство.  

9.  Процес ліквідації збанкрутілих підприємств. 
 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/421-20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/435-15

