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Стислий опис навчальної дисципліни
Мета вивчення навчальної дисципліни Дисципліна надає знання та
уміння оволодіти сутністю і метою соціальної політики; основних завдань і
стратегії розвитку суспільства; показниками реальних доходів населення та їх
регулювання: обсягу споживання матеріальних благ і послуг; державне
регулювання оплати праці та пенсійного забезпечення, соціально-економічної
та правової природи правопорушень у сфері економіки, її сутність і поняття;
види системи економічних правопорушень, їх класифікація: аналіз сучасного
стану злочинності у сфері економіки, її рівень, структура, динаміка,
латентність; тенденцій і закономірності розвитку; вплив соціально-економічних
і правових чинників на динаміку її показників; вивчення особливості
суб’єктного складу осіб, що скоюють кримінальні правопорушення в
економічно-господарській сферах. А також головні напрямки попередження
правопорушень у бюджетній сфері і боротьби з ними в умовах
трансформаційної економіки, її стратегії і тактики, системи та функцій
правоохоронних і контролюючих органів. Вдосконалення діяльності щодо
прогнозування, планування і координації заходів попередження правопорушень
у сфері економічних правовідносин і боротьби з нею. Набуття вміння
здійснювати пошук та систематизацію норм, які регулюють антимонопольну
діяльність юридичної особи, вміння аналізувати правову літературу, пов’язану з

питаннями правового регулювання конкуренції, аналізувати
рішення
антимонопольних органів, навички щодо складання документів для
антимонопольних органів, вмінням здійснювати пошук та критичний аналіз
матеріалів правозастосовної діяльності при вирішенні конкретних практичних
завдань.
Тривалість - 1 семестр.
Форми та методи навчання - змішані (blended) – навчальні заняття
будуть проводитись як аудиторно, так і в дистанційній формі з використанням
платформи Zoom, Moodle, Telegram, Microsoft Teams тощо
Система поточного контролю. Поточний контроль знань є органічною
частиною всього навчального процесу і слугує засобом виявлення ступеня
сприйняття (засвоєння) навчального матеріалу з дисципліни «Оцінка й аналіз
правового регулювання економіки». Оцінювання знань здобувачів освіти на
основі даних поточного контролю знань відбувається:
1) за допомогою контролю активності роботи протягом семестру над
вивченням програмного матеріалу дисципліни «Оцінка й аналіз правового
регулювання економіки», включаючи відповіді на семінарських заняттях,
вирішення ситуаційних завдань на практичних заняттях, написання та захист
реферату, участь у науковій роботі факультету та написання наукової роботи,
підготовка доповідей, повідомлень та аналітичних матеріалів з курсу «Оцінка й
аналіз правового регулювання економіки» тощо;
2) через виконання завдань для самостійної роботи, включаючи ведення
конспекту лекцій, ведення конспекту для підготовки до семінарських та
практичних занять, ведення словника термінів з економічної теорії тощо;
3) через виконання контрольних робіт.
Поточний контроль на семінарських та практичних заняттях проводиться
з метою вияснення готовності магістрів до занять у таких формах:
- вибіркового усного опитування;
- фронтального стандартизованого усного опитування здобувачів за
основними питаннями заняття;
- фронтальної перевірки виконання домашніх завдань; виклику до дошки
окремих студентів для самостійного розв’язування практичних завдань чи
ситуацій;
- експрес-опитування, що являє собою або суцільне опитування всіх
присутніх студентів групи, або вибіркове опитування частини студентів
групи. Питання з теми (кількох тем), яка готувалася на семінарське
заняття, передбачають чітку коротку відповідь (наприклад, дати
визначення ринку; назвати види підприємств тощо). При експресопитуванні кожен слухач має право відповісти лише один раз;
- тестування;
- реферативних повідомлень та їх обговорень;
- інше.
Система підсумкового контролю. Підсумковий контроль знань здобувачів
з дисципліни «Оцінка й аналіз правового регулювання економіки» проводиться

за результатами рейтингової оцінки за увесь період вивчення даної дисципліни
та у формі екзамену.
Для розрахунку рейтингової підсумкової оцінки використовується єдина
бальна система оцінювання академічної успішності здобувачів ступеню вищої
освіти магістр з обов’язковим переведенням оцінок до національної шкали та
шкали ЕСТS.
Екзамен складається письмово або усно за білетами підсумкового контролю,
які пропонуються здобувачам. Максимальна кількість балів з підсумкового
контролю студентів становить 40 балів.
Пререквізити: реалізація законодавства у сфері економіки; сучасний
стан господарського права та процесу.
Постреквізити: теоретичні аспекти економічної безпеки; корпоративне
право та основи ділової корпоративної розвідки.
Перелік компетентностей, які забезпечує навчальна дисципліна,
програмні результати навчання («hard skills»):
Програмні результати навчання
РН1.Здійснювати пошук, аналіз та
синтез інформації з різноманітних
джерел для прийняття рішень з
професійних питань в галузі
корпоративних відносин,
інвестиційної діяльності, будівництва
та землекористування.
РН2. Встановлювати причиннонаслідкові зв’язки між подіями та
явищами економічних процесів.
РН3. Поєднувати теоретичні знання та
практичні навички застосування
отриманих знань при усуненні
недоліків у законодавчій сфері в галузі
економіки .
РН4. Критично аналізувати соціальноекономічні явища та процеси, що
відбуваються в країні та світі.

Компетентності, якими повинен
оволодіти здобувач
ЗК1.Здатність до абстрактного,
логічного та критичного мислення,
аналізу і синтезу при дослідженні
економіки, як об’єкта правового
регулювання.
ЗК2.Здатність застосовувати знання в
професійній діяльності у стандартних
та окремих нестандартних ситуаціях
при дослідженні питань формування
стратегій соціально-економічного
розвитку.
ЗК3.Уміння планувати і
організовувати свою професійну
діяльність при засвоєнні (виборі)
методик перевірки господарських
операцій і застосування їх при
виявленні та розслідуванні
корисливих кримінальних
правопорушень.
ЗК4.Навички збору і аналізу
інформації з національних і
міжнародних джерел, оцінка її
достовірності, використання сучасних
інформаційних технологій і баз даних
при здійсненні фінансового контролю.
ЗК5.Здатність генерувати нові ідеї

(креативність) при виявленні недоліків
правого регулювання економіки.
СК1.Формування економічного
мислення під час здійснення аналізу і
оцінки соціально-економічних
процесів в країні та у світі.
СК2. Здатність використовувати
економічні знання для прийняття
раціональних рішень, при виявленні та
усунення недоліків законодавства в
сфері економіки.
СК3.Здатність застосовувати прийоми
економічних досліджень до аналізу
ефективності функціонування різних
ринкових структур.
СК4. Навички моделювання вибору
економічної поведінки в умовах
стабільної, кризової економіки, в
умовах пандемії тощо.
СК5.Вміння виконувати економічні
розрахунки для обґрунтування
результатів господарської діяльності;
виявлення правопорушень в сфері
економіки.
СК6. Здатність аналізувати
господарські рішення економічних
суб’єктів за умов динамічних змін
ринкової кон’юнктури.
Перелік компетентностей, розвитку яких сприяє вивчення навчальної
дисципліни («soft skills»):
- здатність приймати рішення та розв’язувати проблем, які виникають під
час макроекономічного регулювання соціально-економічних процесів
країни, соціально-економічного прогнозування, забезпечення розвитку
економічних процесів необхідною грошовою масою в умовах
інфляційних процесів, формування ефективних правових основ
функціонування економіки в умовах ринку; створення адекватних умов
для здійснення відтворювальних процесів у суспільстві; зростання
внутрішнього споживання товарів та послуг;
- зрозуміло та чітко формулювати думки, використовуючи різноманітні
комунікативні інструменти (повідомлення, презентаційні матеріали,
доповіді) при дослідженні корпоративних правовідносин; основних
завдань банківського регулювання та нагляду; напрямки підвищення
інвестиційної
привабливості
(активності),
правила проведення

комплексної державної експертизи програм і проектів будівництва
об'єктів; зарубіжний досвід організації державного регулювання
землекористування та капітального будівництва тощо.
Структура навчальної дисципліни (тематичний план)
Назва теми
Тема 1. Економіка як
об‘єкт правового
регулювання. Правові
засади формування
стратегії соціальноекономічного розвитку

Тема 2. Актуальні
питання регулювання
корпоративних
правовідносин.

Завдання
самостійної роботи в
розрізі тем
Вести конспект
Лекція – 2 год.
лекцій.
План:
1. Сутність державного регулювання,
Бути готовим до
його необхідність і практичне значення.
відповіді на навчальні
Основні функції державного
питання.
регулювання економіки.
Підготуватися для
2. Теорії макроекономічного
обговорення питань
регулювання. Основні моделі державного проблемного
регулювання.
характеру
3. Сутність стратегії соціальноПідготувати доповідь
економічної політики. Соціальнона надану тему, взяти
економічне прогнозування.
участь в обговоренні
4. Система макроекономічних показників доповіді
та їх застосування в регулюванні
економіки.
Семінарське заняття - 2 год.
1. Сутність держа вного регулювання,
його необхідність і практичне значення.
Теорії макроекономічного регулювання.
2. Сучасні
підходи
й
принципи
державного регулювання економіки.
Особливості управління економікою
перехідного типу.
3. Основні
моделі
державного
регулювання
та
основні
функції
державного регулювання економіки.
4. Мета реформування економіки в
Україні. Специфічні риси системи
державного регулювання економіки
України.
5. Сутність
стратегії
соціальноекономічної
політики.
Соціальноекономічне прогнозування.
6. Макроекономічне
планування.
Державне
програмно-цільове
програмування.
7. Контроль
за
виконанням
макроекономічних планів і державних
програм.
Вести конспект
Лекція – 2 год.
1. Історичний розвиток корпорації як лекцій.
об’єднання осіб. Поняття корпоративного Бути готовим до
права.
відповіді на навчальні
Види робіт

2. Джерела корпоративного права та його
методи.
3. Тенденції розвитку корпоративного
права за кордоном і в Україні.
4. Поняття, види та зміст корпоративних
правовідносин.
5. Особливості
корпоративних
правовідносин та їх відмінність від інших
правовідносин.
Припинення
корпоративних правовідносин.
Семінарське заняття – 4 год
1.Поняття
та
правова
природа
корпоративних
правовідносин
в
господарських товариствах.
2.Суб’єкти та об’єкти корпоративних
правовідносин.
3.Зміст корпоративних правовідносин.
4.Учасники корпоративних відносин.
5.Державне регулювання ринку цінних
паперів.
6.Первинні й вторинні цінні папери.
7.Механізм емісії державних цінних
паперів.
8.Порядок
продажу пакетів
акцій
приватизованих підприємств.
9.Створення системи захисту інвесторів
від втрат.
10. Запобігання монополізації
фондового ринку.
11. Методи непрямого регулювання
фондового ринку.
12. Добросовісна та недобросовісна
конкуренції на фондовому ринку
Практичне заняття – 4 год.
Розгляд ситуативних задач з наступних
питань:
Завдання 1: Визначити з посиланням на
норми
чинного законодавства, як
співвідносяться
поняття
«засновник
товариства», «учасник товариства» та
«акціонер».
Завдання 2: Визначити відмінності в
правовому статусі: акціонерів, учасників
ТОВ і ТДВ, ПТ, КТ, кооперативу,
господарського об’єднання.
Завдання 3: Розв’яжіть ситуаційне
завдання: Повне товариство «Оберіг»
звернулося до суду з вимогою виключити
зі свого складу учасника Гуренка Петра,
оскільки він систематично не виконує
свої обов’язки та своєю бездіяльністю

питання.
Підготуватися для
обговорення питань
проблемного
характеру
Підготувати доповідь
на надану тему, взяти
участь в обговоренні
доповіді.
Бути готовим до
відповіді щодо
шляхів вирішення
практичного завдання
та до коментарів
щодо отриманих
результатів.
Розв’язувати задачі та
пояснювати отримані
результати.

перешкоджає
досягненню
цілей
товариства. Петро Гуренко проти позову
заперечує, оскільки він був занадто
заклопотаний останні шість місяців, а з
наступного місяця буде виконувати свої
обов’язки учасника повного товариства
«Оберіг» в повному обсязі.
До компетенції якого суду відноситься
даний спір? Яке рішення повинен
прийняти суд? Які підстави та порядок
виключення
учасника
з
повного
товариства?
Завдання 4. Сегментація ринку – це
поділ ринку на окремі сегменти за будьякою ознакою. Цінні папери – це
особливий товар, що обертається на
особливому ринку – ринку цінних
паперів. Проведіть сегментацію ринку
цінних паперів за різними ознаками: – за
територіальною
ознакою;
–
за
організацією і місцем торгівлі цінними
паперами; – за видами цінних паперів; –
за видами угод із цінними паперами; – за
емітентами; – за термінами обігу цінних
паперів. Які інші класифікаційні ознаки
можна покласти в основу сегментації
фондового ринку?
Завдання 5. Дайте визначення і
розкрийте економічний зміст понять: –
фінансовий ринок; – фондовий ринок; –
грошовий ринок; – ринок капіталів; –
ринок кредитів; – ринок цінних паперів; –
ринок грошей; – валютний ринок; –
депозитний ринок. Відобразіть графічно
співвідношення цих понять.
Завдання 6. Поясніть, за якими ознаками
визначається структура фінансового
ринку. Яка структура, на ваш погляд, є
найбільш оптимальною і прийнятною для
України?
Завдання 7. У будь-якій економіці на
одному полюсі виникає надлишок
грошових накопичень, на іншому – існує
потреба залучення додаткових коштів для
інвестування. У результаті виникає
необхідність
формування
перерозподільного
механізму
фінансового посередництва, що у різних
економічних системах формується порізному. Графічно це можна зобразити в
такий
спосіб:
Рисунок
1
–
Перерозподільний механізм грошових

ресурсів Замість знака питання на схемі
позначте перерозподільний механізм, що
діє в директивній і ринковій економіках.
Що в цих механізмах спільного і які
розбіжності, чим це обумовлено?
Завдання 8. Які показники можуть
характеризувати ринок цінних паперів як
розвинений або ринок, що розвивається
(формується)?
Завдання 9. Чи присутні українські
емітенти на міжнародних ринках цінних
паперів?
Наведіть
приклади.
Проаналізуйте плюси та мінуси участі
українських емітентів на міжнародних
фондових ринках.
Завдання 10. Розробити структурнологічну схему здійснення державного
регулювання фінансового ринку на
основі опрацювання законів України
«Про фінансові послуги та державне
регулювання ринку фінансових послуг»,
«Про державне регулювання ринку
цінних
паперів
України»,
«Про
Національний банк України».
Завдання 11. Виявити співвідношення
традиційних та альтернативних способів
вирішення
конфліктів/спорів
між
учасниками корпоративних відносин.
Визначити, чим відрізняються механізми
вирішення конфлікту інтересів від
механізмів
вирішення
спорів
між
учасниками корпоративних відносин.
Тема 3. Інституційне та Лекція – 2 год.
1. Економічна сутність, функції та
законодавче
завдання державного регулювання
забезпечення
банківської діяльності.
державного
2. Інституційне забезпечення державного
регулювання
банківської діяльності. регулювання банківської діяльності.
3. Законодавче забезпечення державного
регулювання банківської діяльності.
Семінарське заняття – 4 год
1. Правові
основи
державного
регулювання банківської діяльності.
2. Джерела
правового
регулювання
банківської діяльності.
3. Поняття банківської системи, її
структура.
4. Правове становище Національного
банку України та його місце в
банківській системі.
5. Поняття і види банків та їх

Бути готовим до
відповіді на навчальні
питання.
Підготуватися для
обговорення питань
проблемного
характеру
Підготувати доповідь
на надану тему, взяти
участь в обговоренні
доповіді.
Бути готовим до
відповіді щодо
шляхів вирішення
практичного завдання
та до коментарів
щодо отриманих
результатів.
Розв’язувати задачі та
пояснювати отримані

характеристика
як
суб'єктів результати.
господарювання.
6. Основні
завдання
банківського
регулювання та нагляду.
7. Адміністративне
регулювання
банківської діяльності.
8. Індикативне регулювання банківської
діяльності.
9. Економічні
нормативи,
що
застосовуються
при
регулюванні
банківської діяльності.
10. Форми банківського нагляду.
Практичне заняття – 4 год.
Розгляд ситуативних задач з наступних
питань:
Завдання 1. За строковим договором
банківського вкладу банк гарантував
клієнтам виплату 17% річних. Через 2
місяці банк уже здійснював прийняття
вкладів під 15% річних і довів до відома
усіх клієнтів, з якими були укладені
договори банківського укладу під 17%
річних, про зміну ставки проценту з 17%
на 15%.
Обґрунтуйте
правомірність
(або
неправомірність) дій банку. Зазначте,
яким чином вкладники можуть захистити
свої права в депозитних правовідносинах.
Проаналізуйте норми Цивільного кодексу
України та ЗУ «Про банки і банківську
діяльність», які регулюють дане питання.
Завдання 2. За строковим договором
банківського вкладу банк гарантував
клієнтам виплату 17% річних. Через 2
місяці банк уже здійснював прийняття
вкладів під 15% річних і довів до відома
усіх клієнтів, з якими були укладені
договори банківського укладу під 17%
річних, про зміну ставки проценту з 17%
на 15%. При цьому, у повідомленні
клієнтам про зміну процентної ставки,
банк посилається на умову попередньо
укладених договорів з клієнтами, де
передбачається
право
банку
на
односторонню зміну розміру процентної
ставки.
Обґрунтуйте
правомірність
(або
неправомірність) дій банку. Зазначте,
яким чином вкладники можуть захистити
свої права в депозитних правовідносинах.
Проаналізуйте норми Цивільного кодексу

України та ЗУ «Про банки і банківську
діяльність», які регулюють дане питання.
Завдання 3. Банк уклав з клієнтом
договір банківського вкладу на вимогу.
При цьому умови даного договору
передбачають можливість повернення
вкладу не раніше ніж через місяць після
дати договору та за умови попередження
банку про намір повернути кошти не
менше ніж за 3 банківські дні.
Обґрунтуйте
правомірність
(або
неправомірність) дій банку. Зазначте,
яким чином вкладники можуть захистити
свої права в депозитних правовідносинах.
Проаналізуйте норми Цивільного кодексу
України та ЗУ «Про банки і банківську
діяльність», які регулюють дане питання.
Завдання 4. Банк уклав з клієнтом
договір банківського строкового вкладу
на 6 місяців. При цьому умови даного
договору передбачають, на вимогу
клієнта, можливість повернення вкладу
не раніше ніж через місяць після дати
договору та за умови попередження
банку про намір повернути кошти не
менше ніж за 3 банківські дні.
Вкажіть, чи відповідають такі умови
договору
строкового
вкладу
законодавству
та
обґрунтуйте
правомірність (або неправомірність) дій
банку. Зазначте, яким чином вкладники
можуть захистити свої права в
депозитних
правовідносинах.
Проаналізуйте норми Цивільного кодексу
України та ЗУ «Про банки і банківську
діяльність», які регулюють дане питання.
Завдання 5. Національний банк України
прийняв рішення про віднесення Банку
до категорії проблемних у зв’язку з тим,
що Банк протягом 30 календарних днів
поспіль
допустив
порушення
мінімального
значення
нормативу
достатності (адекватності) регулятивного
капіталу. При цьому у Постанові
Правління НБУ з даного питання було
зазначено, що проблемний банк у строк
до 120 днів зобов'язаний привести свою
діяльність у відповідність із вимогами
законодавства, у тому числі нормативноправових актів Національного банку
України. Через 30 днів після даного
рішення, була ухвалена Постанову

Правління НБУ щодо віднесення Банку
до категорії неплатоспроможним у
зв’язку з неприведенням банком своєї
діяльності у відповідність із вимогами
законодавства, у тому числі нормативноправових актів Національного банку
України, після віднесення Банку до
категорії проблемних.
Обґрунтуйте
правомірність
(або
неправомірність) дій НБУ на підставі
норм ЗУ «Про банки і банківську
діяльність», які регулюють дане питання.
Тема 4. Правове
Лекція – 4 год.
1. Поняття та види інвестицій. Види і
регулювання
форми інвестиційної діяльності.
інвестиційної
2. Поняття інвестиційного права та
діяльності в умовах
сучасного
правового
євроінтеграції України. особливості
регулювання інвестиційної діяльності в
Оцінка інвестиційної
Україні.
привабливості та
інвестиційних ризиків. 3. Суб’єкти інвестиційної діяльності.
Права, обов’язки та відповідальність
суб’єктів інвестиційної діяльності.
4. Об’єкти інвестиційної діяльності.
5.
Зміст
державного
управління
інвестиційною діяльністю.
Семінарське заняття – 6 год.
1. Структура й структурні зрушення в
розвитку економіки.
2. Види структурних співвідношень в
економіці.
3. Критерії
визначення
структури
економіки.
4. Структурна політика держави та її
типи.
5. Державна інвестиційна політика.
6. Державне регулювання інвестиційної
діяльності.
7. Визначення пріоритетних сфер і
об'єктів інвестування.
8. Фактори активізації інвестиційної
активності.
9. Механізм здійснення експертизи
інвестиційних проектів.
10. Поняття інвестиційних ризиків та
методики їх мінімізації.
11. Напрями підвищення інвестиційної
активності в країні
Практичне заняття – 4 год.
Розгляд ситуативних задач з наступних
питань:
Завдання 1. З позицій суб’єктів оцінки

Вести конспект
лекцій
Бути готовим до
відповіді на навчальні
питання.
Підготуватися для
обговорення питань
проблемного
характеру
Підготувати доповідь
на надану тему, взяти
участь в обговоренні
доповіді.
Бути готовим до
відповіді щодо
шляхів вирішення
практичного завдання
та до коментарів
щодо отриманих
результатів.
Розв’язувати задачі та
пояснювати отримані
результати.

визначте
види
інвестиційної
привабливості підприємства (Внутрішня
та
зовнішня
оцінка
інвестиційної
привабливості)
Завдання 2. Виділіть та розкрийте
методи зниження ризику при оцінці та
реалізації проектів.
Завдання 3. Наведіть та розкрийте
державні
важелі
регулювання
інвестиційної діяльності.
Завдання 4. Назвіть основні критерії
ефективності інвестиційних проектів,
порівняйте їх недоліки та переваги.
Завдання 5. З метою активізації
залучення іноземних інвестицій та
внутрішнього інвестування перерахуйте
заходи, які підвищили б інвестиційну
привабливість підприємств, галузей, та
держави в цілому.
Завдання
6
Враховуючи
досвід
зарубіжних країн, складіть комплексну
програму залучення інвестицій, яка
повинна
передбачати
наявність
стабільної
законодавчої
бази;
забезпечення фінансування пріоритетних
галузей економіки України, державну
підтримку
реструктуризації
об'єктів
господарювання з метою підвищення їх
інвестиційного потенціалу.
Завдання
7.
Проаналізуйте
організаційно-правове
регулювання
експертизи інвестиційного проекту згідно
з діючим законодавством. Фінансовоекономічна
оцінка
інвестиційного
проекту
Завдання 8.
Проведіть розрахунок
показників
ефективності
реальних
інвестиційних
проектів.
Оцінка
інвестиційного
проекту
в
умовах
невизначеності
Завдання 9. Найважливішою стадією
роботи над інвестиційним проектом є
експертиза такого проекту, так як вона
складається з оцінки інвестиційного
проекту,
фінансового
стану
підприємства, його платоспроможності.
Висвітлити
з
яких
двох
етапів
складається експертиза інвестиційного
проекту,
визначення
ризиків
інвестування, завдання. За власним
вибором скласти проект інвестиційної
експертизи.

Тема 5. Аналіз
правового
регулювання захисту
інтересів суспільства і
держави у сфері
будівництва та
землекористування в
Україні.

Завдання 10. Схематично зобразити
класифікацію інвестиційних ризиків та
запропонувати шляхи їх подолання.
Лекція – 2 год.
1. Суб'єкти, об'єкти та зміст земельних
правовідносин.
2. Підстави виникнення, зміни та
припинення земельних правовідносин.
3. Поняття та види земельних
правовідносин.
4. Сутність будівництва як
найважливішої галузі матеріального
виробництва.
5. Будівництво як галузь матеріального
виробництва і його особливості.
6. Організаційні форми капітального
будівництва.
Семінарське заняття - 4 год
1. Поняття
та
мета
управління
земельними ресурсами.
2. Основні
завдання,
функції
та
принципи
управління
земельними
ресурсами.
3. Нормативно-методичні
основи
управління земельними ресурсами.
4. Нормативно-правові
акти
з
регулювання земельних відносин.
5. Державний
контроль
за
використанням і охороною земель.
6. Ведення
державного
земельного
кадастру, організація землеустрою та моніторингу земель.
7. Забезпечення
соціально-правового
захисту суб’єктів земельних відносин.
8. Державне регулювання відносин у
сфері капітального будівництва.
9. Форми
управління
у
сфері
капітального будівництва.
10. Контроль за дотриманням учасниками
інвестиційної діяльності встановлених
державою вимог у сфері капітального
будівництва.
11. Управління поточними справами у
сфері
капітального
будівництва
(ліцензування;
надання
дозволів,
пов'язаних з будівництвом об'єктів;
забезпечення
державної
експертизи
інвестиційних проектів будівництва та
ін.).
12. Правила проведення комплексної

Бути готовим до
відповіді на навчальні
питання.
Підготуватися для
обговорення питань
проблемного
характеру
Підготувати доповідь
на надану тему, взяти
участь в обговоренні
доповіді

державної експертизи програм і проектів
будівництва об'єктів.
13. Зарубіжний
досвід
організації
державного регулювання капітального
будівництва.
Практичне заняття – 4 год.
Розгляд ситуативних задач з наступних
питань:
Завдання 1. Голова Районної ради
Макарівського району Хоменко власним
рішенням
продав
60
га
землі
сільськогосподарського
призначення
підприємцю Савченко для будівництва
житлового комплексу «Медовий». Чи
правомірні дії Голови Районної ради
Макарівського
району
Хоменка?
Кваліфікуйте дії останнього?
Завдання
2.
Розпишіть
порядок
(алгоритм) передачі Держгеокадастром
земельних
ділянок
сільськогосподарського
призначення
державної
власності
у
власність
об’єднання
територіальних
громад
відповідно до діючого законодавства
України.
Завдання 3. Навести та розкрити
категорії цільового призначення земель
згідно з законодавством України:
Перерахувати всі нормативно-правові
акти,
які
регулюють
земельні
правовідносини. Перерахувати земельні
ділянки державної чи комунальної
власності, що не підлягають продажу на
конкурентних
засадах
(земельних
торгах).
Завдання 4. Державний земельний
кадастр: поняття, мета, призначення
Земля
рекреаційного
призначення:
поняття, зміст.
Завдання 5. Розкрити етапи процедури
земельних торгів у формі аукціону.
правове рулювання земельних торгів;
коли земельні торги вважаються такими
що відбулися. Які ще можливі результати
земельних
торгів
відповідно
до
Земельного Кодексу України? Визначити
три види оцінки землі (Земельний Кодекс
України), розкрити їх зміст.
Завдання 6. Дати визначення захисту
прав на землю та шляхи його здійснення.
Згідно з Земельним Кодексом України за
порушення земельного законодавства

передбачена цивільна, адміністративна та
кримінальна відповідальність. Дайте
перелік цих правопорушень.
Завдання 7.
Державне акціонерне
товариство
за
рахунок
виділених
бюджетних коштів мало побудувати нові
виробничі
потужності.
Вартість
будівництва – понад 100 млн. грн.
Проектно-кошторисна документація була
розроблена
проектно-вишукувальним
інститутом «Біосинтез». В який спосіб
може здійснюватися будівництво? Який
порядок укладання договорів підряду на
будівництво об’єктів, що фінансуються
за рахунок бюджетних коштів? Який тип
підрядного будівельного договору може
бути використаний в даному випадку? В
чому полягає особливість прийняття в
експлуатацію закінченого будівництвом
об’єкта в даному випадку?
Завдання 8. При укладенні договору
підряду шляхом переговорів перед
контрактною угодою були передбачені
підготовчі дії сторін (замовника і
підрядника), які мали
передувати
укладенню
договору
підряду
на
капітальне
будівництво,
в
т.ч.
страхування
будівельних
ризиків.
Замовник
здійснив
страхування
передбачених передконтрактною угодою
ризиків на користь підрядника, а
підрядник відмовився в обумовлений
строк
укласти
основний
договір,
мотивуючи це необхідністю виконанням
термінового
замовлення
управління
капітального
будівництва
місцевого
виконкому щодо будівництва дитячого
садка та школу. Дайте оцінку діям
підрядника. Чи можливе застосування до
нього заходів відповідальності? Якщо
«так», то яких саме?
Завдання 9. Товариство з обмеженою
відповідальність “Нова ера”, прагнучи
отримати фінансову підтримку з боку
держави
та
органу
місцевого
самоврядування
започаткувало
виробництво інноваційної продукції. Чи
досить цього кроку для отримання
зазначеної підтримки? За яких умов
підприємство
може
отримати
статус інноваційного? Які види та форми
фінансової підтримки Ви знаєте? За яких

Тема 6. Аналіз
правового
регулювання
соціального захисту та
пенсійного
страхування в Україні:
сучасний стан та
перспективи в умовах
євроінтеграції.

умов і в якому порядку вона надається?
Завдання
10.
Троє
викладачів
Національної академії внутрішніх справ,
маючи значний досвід науково-дослідної
роботи (один – у конструкторському
бюро одного з державних підприємств,
інші – в державному науково-дослідному
інституті) вирішили створити мале
підприємство, яке б спеціалізувалося на
розробці інноваційних проектів. Але
вони не могли дійти згоди щодо
організаційно-правової форми та типу
підприємства. Що таке інноваційна
структура? Які типи інноваційних
структур Ви знаєте? В якому порядку
набувається цей статус залежно від типу
інноваційної
структури?
Чим
відрізняється інноваційне підприємство
від інноваційної структури? Яку пораду
можна дати засновникам з врахуванням
комплексу обставин (наявність у них
відповідного
досвіду
та
навичок,
відсутність значних коштів і прагнення
мінімального ризику від участі в такому
підприємстві, наявність інформації про
потенційних суміжників і замовників та
ділові зв’язки з ними)? Обґрунтуйте свої
пропозиції.
Завдання 11. Приватне підприємство з
пошиття одягу прийняло рішення про
запровадження нової технології , але між
керівником та головними спеціалістами
підприємства виник спір щодо способу
отримання такої технології: замовлення
розробки нової технології чи придбання
технології,
що
вже
себе
добре
зарекомендувала. Які переваги та
недоліки кожного з цих способів набуття
нової технології? Що таке трансфер
технологій? У формі яких договорів він
опосередковується?
Які
вимоги
ставляться до договорів про трансфер
технологій?
Лекція – 2 год.
1. Поняття та сутність пенсійного
забезпечення в Україні.
2. Становлення та розвиток системи
соціального захисту в Україні та світі.
3. Соціальне забезпечення громадян:
сучасний стан та перспективи розвитку.
Семінарське заняття – 4 год.
1. Сутність і мета соціальної політики.

Вести конспект
лекцій
Бути готовим до
відповіді на навчальні
питання.
Підготуватися для
обговорення питань
проблемного
характеру

2. Основні завдання і показники
соціальної політики.
3. Реальні доходи населення та їх
регулювання.
4. Регулювання обсягу споживання
матеріальних благ і послуг.
5. Державне регулювання оплати праці
та пенсійного забезпечення.
6. Основні
елементи
системи
соціального захисту.
7. Визначення рівня життя населення.
8. Складові індексу людського
розвитку.
9. Пенсійне забезпечення як основна
форма соціального захисту.
10. Правове регулювання пенсійного
забезпечення в Україні.
11. Основні завдання реформування
пенсійного забезпечення.
12. Управління
пенсійним
забезпеченням.
13. Правове регулювання пенсійного
страхування та його адаптація до
європейських стандартів.
Практичне заняття – 4 год.
Розгляд ситуативних задач з наступних
питань:
Завдання 1. Дослідити та висвітлити
історію соціальної політики.Концепції Ж.
Реклю і К. Маркса. Типологія бідності:
Реклю — бідність і убогість як крайня
міра бідності; Маркс і Энгельс — три
типи бідності. Бідність як соціальна
хвороба: теорії соціологів-реформаторів.
Емпіричні
дослідження
проблеми
бідності: Дж. Шатлуорт, Ф. Іден, Ч. Бут,
С. Роунтрі (вивчення нижчого класу,
структурні зв’язки бідності), Ф. ле Пле, Р.
Шмоллер.
Завдання 2. Навести основні завдання
соціальної
політики в
умовах
сьогодення та розкрити їх.
Завдання
3.
Розкрити
реформи
соціальної політики: досвід і наслідки.
Структура суспільства і соціальні
реформи. Передумови реформ соціальної
політики. Обмеження реформування
соціальної політики в державах різних
типів.
Завдання
4.
Висвітлити
основні
напрямки
соціальної
політики
в

Підготувати доповідь
на надану тему, взяти
участь в обговоренні
доповіді.
Бути готовим до
відповіді щодо
шляхів вирішення
практичного завдання
та до коментарів
щодо отриманих
результатів.
Розв’язувати задачі та
пояснювати отримані
результати.

перехідній
економіці.
Проблеми
соціальної сфери при змінах державного
ладу, які виникають при переході від
капіталізму до соціалізму, та від
соціалізму до капіталізму.
Завдання 5. Провести аналіз соціальна
політика в періоди трансформації.
Планування в соціальній політиці.
Стратегії реалізації соціальної політики в
перехідній економіці. Підготовленість
владних структур до реформування
соціальної політики.
Завдання
6.
Соціальні
наслідки
пенсійної реформи Загальні принципи
пенсійної політики в ринковій економіці.
Види пенсій за рівнями пенсійного
забезпечення. Функціонально-галузевий
склад пенсійного забезпечення.
Завдання 7. Пенсійне законодавство.
Підвищення
пенсійного
віку
як
механічний
спосіб
переходу
до
профіцитного
бюджету
державної
пенсійної системи. Оцінка динаміки
бюджету державної пенсійної системи.
Зміна пенсійного віку і фінансові
наслідки для населення граничних
вікових груп.
Завдання 8. Дати визначення: соціальна
експертиза та їїо сновне завдання.
Поняття
експертизи
як
процесу
дослідження експертом питань, що
потребують
спеціальних
знань,
і
наступне
надання
мотивованих
висновків.
Завдання 9. Визначення рівня життя
населення
і
динаміки
соціальної
напруженості. Етапи, технології та
організація соціальної експертизи.
Тема 7. Недоліки
Лекція – 2 год.
1. Поняття, ознаки та види економічної
правового
регулювання як один із злочинності.
2. Умови
та
наслідки
існування
чинників економічної
злочинності в Україні. економічної злочинності.
3. Економічна злочинність та її вплив на
економіку України.
4. Чинники, що прияють поширенню
злочинності в економічній сфері.
5. Механізми скоєння правопорушень у
сфері економіки.
6. Основні форми запобігання злочинам у
сфері економіки.
Семінарське заняття - 4 год

Вести конспект
лекцій
Бути готовим до
відповіді на навчальні
питання.
Підготуватися для
обговорення питань
проблемного
характеру
Підготувати доповідь
на надану тему, взяти
участь в обговоренні
доповіді.
Бути готовим до

1. Соціально-економічна та правова
природа злочинності у сфері економіки, її
сутність і поняття.
2. Види системи економічних злочинів,
їх класифікація.
3. Аналіз сучасного стану злочинності у
сфері економіки, її рівня, структури,
динаміки, латентності, тенденцій і
закономірностей розвитку.
4. Вплив
соціально-економічних
і
правових
чинників
на
динаміку
злочинності
у
сфері
економіки
показників.
5. Особливості суб’єктного складу осіб,
що скоюють економічні злочини.
6. Головні
напрямки
попередження
злочинності у сфері економіки і боротьби
з нею в умовах трансформаційної
економіки, її стратегії і тактики.
7. Системи та функцій правоохоронних і
контролюючих органів.
8. Вдосконалення
діяльності
щодо
прогнозування, планування і координації
заходів попередження злочинності у
сфері економіки і боротьби з нею.

відповіді щодо
шляхів вирішення
практичного завдання
та до коментарів
щодо отриманих
результатів.
Розв’язувати задачі та
пояснювати отримані
результати.
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Технічне обладнання та програмне забезпечення навчальної дисципліни
- пакет програмних продуктів Microsoft Office;
- мультимедійний проектор, ноутбук, інтерактивні дошки.
- здобувач вищої освіти повинен мати доступ до Інтернету, мати
можливість працювати на платформі Zoom тощо.
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Тема 2

Тема 1

Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання.
Здобувач вищої освіти має погодитися на дотримування принципів
академічної доброчесності: складати тематичні та підсумковий тести
самостійно без допомоги сторонніх осіб, надавати для оцінювання лише
самостійно виконаної роботи, не вдаватися до кроків, що можуть нечесно
покращити власні результати чи погіршити/покращити результати інших
здобувачів; не поширювати відповіді на тематичні та підсумкові тести з
дисципліни, відвідувати заняття, не допускаючи пропусків без поважних
причин; відпрацювати пропущені занятті в усній чи письмовій формі на вибір
викладача.
Політика вивчення та викладання дисципліни здійснюється з дотримання
основних нормативно-правових документів Національної академії внутрішніх
справ.
Оцінювання результатів навчання
Аудиторна робота
Підсумковий Підсумкова
(поточне накопичення балів)
контроль
кількість
балів
max 60 %
max 40 %
max 100 %
Самостійна
Екзамен
робота
6

6

6

6

6

3

25

40

100

Шкала оцінювання: національна та ESТС
Оцінка в
балах

Оцінка за національною шкалою

90-100

Відмінно

Оцінка за шкалою ECTS
Оцінка

Пояснення

А

відмінне виконання

В

85-89
Добре
75-84

С

66-74

D
Задовільно

60-65

E

35-59

Fx
Незадовільно

1-34

F

вище від
середнього рівня
загалом хороша
робота
непогано
виконання
відповідає
мінімальним
критеріям
необхідне
перескладання
необхідне повторне
вивчення курсу
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