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1. Загальні відомості про навчальну дисципліну
Предметом вивчення навчальної дисципліни «Правове регулювання
економіки України» є правові засади (встановлені державою правила поведінки
учасників економічних відносин) діяльності держави щодо упорядкування,
охорони та розвитку суспільних відносин у сфері економіки України.
Мета й завдання навчальної дисципліни
Метою вивчення навчальної дисципліни «Правове регулювання
економіки України» є засвоєння здобувачами вищої освіти основоположних
знань щодо загальних закономірностей та особливостей застосування
нормативно-правових актів, які регулюють правовідносини у сфері економіки
України.
Основними завданнями вивчення дисципліни «Правове регулювання
економіки України» є з’ясування економічної сутності і правової природи
відносин у сфері економіки України; аналіз суб’єктно-об’єктних характеристик
суспільних правовідносин у сфері економіки; ознайомлення з принциповими
положеннями права у сфері економіки України, сукупністю нормативноправових актів, які регулюють правовідносини у сфері економіки; узагальнення
практики застосування законодавства щодо регулювання суспільних відносин,
що виникають в економіці держави; набуття навичок щодо використання
отриманих знань у практичному застосуванні норм законодавства України у
правовому регулюванні економіки та проведенні досліджень його актуальних
проблем.
Пререквізити: сучасні інформаційні технології в юридичній діяльності,
право Європейського Союзу, юридична компаративістика, правові інструменти
альтернативного вирішення спорів, публічне право: практика тлумачення і
застосування, застосування стандартів Конвенції про захист прав людини і
основоположних свобод, нормотворча діяльність.
Постреквізити:
освітня траєкторія – приватне право
сучасні методології науково-правових досліджень;
актуальні проблеми правового регулювання корпоративних відносин
(корпоративне право та основи ділової корпоративної розвідки);
міжнародний комерційний арбітраж;
освітня траєкторія – публічне право
сучасні методології науково-правових досліджень;
сучасна стратегія економічної безпеки України (економіко-правовий
аналіз);
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регіональне публічне управління та самоврядування (муніципальне
право);
міжнародне публічне право.
Компетентності відповідно до освітньо-професійної програми «Право»:
СК1 здатність застосовувати принципи верховенства права у вирішенні
правових колізій, складних завдань, ситуацій (в тому числі законодавчо
невизначених) у правовому регулюванні економіки України;
СК3 здатність аналізувати та оцінювати вплив Конвенції про захист прав
людини та основоположних свобод та практики Європейського суду з прав
людини у здійсненні судочинства щодо правового регулювання економіки;
СК4 здатність розуміти форми та умови взаємодії міжнародного
економічного права та системи правового регулювання економіки в Україні;
СК9 здатність застосовувати міждисциплінарний підхід у кваліфікації
правових ситуацій в економіці України, володіти принциповими засадами
міждисциплінарної методології для їхнього всебічного правового оцінювання;
СК13 здатність доносити до фахівців і нефахівців з права правові колізії,
«пробіли», невідповідності та суперечливості у нормативно-правових актах у
сфері економіки України, оцінювати їхні наслідки та викладати власне бачення
їхнього усунення;
СК14 здатність самостійно готувати пропозиції до проєктів нормативноправових актів з дотриманням вимог щодо їх законності, обґрунтованості та
вмотивованості з метою усунення суперечностей в економічних відносинах,
обґрунтовувати їхню доцільність, прогнозувати їхній вплив на економічні
відносини.
Програмні результати навчання:
ПРН3 Проводити збір, інтегрований аналіз та узагальнення матеріалів з
різних джерел щодо процесів, які відбуваються у сфері економіки України,
механізмів дії економіко-правових інститутів в Україні;
ПРН7 вміння дискутувати зі складних проблем законодавчого
регулювання відносин у сфері економіки України, системно сформулювати
сутність проблем;
ПРН8 вміння критично оцінювати достовірність інформації щодо причин
та передумов виникнення, характеру, рушійних сил та наслідків різноманітних
подій та процесів в економіці країни з розумінням їхнього суспільного та
правового контексту;
ПРН12 знання основних положень інституту економічного права країн
Європейського Союзу, форм та умов взаємодії економічного права та системи
правового регулювання економіки в Україні;
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ПРН13 знання основних особливостей практики правозастосування норм
законодавства щодо регулювання економіки,;
ПРН14 знання норм законодавства з метою правозастосування для
врегулювання економіко-правових ситуацій в економіці України, розуміння
особливостей їх застосування у практичній діяльності;
ПРН16 вміння виявити та обґрунтувати необхідність поліпшення
законодавства у сфері економіки України, вдосконалення раніше виданих
нормативних актів, зміни, доповнення чи скасування організаційно-правового
механізму реалізації чинного законодавства у сфері економіки України;
ПРН17 вміння збирати юридично значущі факти щодо застосування норм
нормативно-правових актів у правовому регулюванні процесів та явищ в
економіці України, аналізувати їх з правової позиції та формулювати логічні
висновки.
Знання, уміння, навички
ПРН3 навички самостійного збору з різних джерел правової інформації
щодо правовідносин в окремих сферах економіки з використанням засобів
інформатизації та комп’ютерних технологій;
ПРН7 вміння формулювати та аргументовано захищати власну правову
позицію щодо загальних напрямів та способів розв’язання економіко-правових
проблем та колізій у сфері економіки України;
ПРН8 вміння оцінювати правовий характер різноманітних певних подій
та процесів в економіці країни та результативність дії механізмів їхнього
правового врегулювання;
ПРН9 навички пошуку нових знань та використання сучасних методик у
процесі правотворення та правозастосування інститутів права у сфері економіки
України;
ПРН10 знання засад і змісту інститутів міжнародного публічного права з
правового регулювання взаємин між підприємцями та державою, захисту права
власності та конкурентного середовища;
ПРН12 вміння порівнювати та аналізувати норми законодавства, що
регулюють відносини у сфері економіки України та країн Європейського
Союзу, у контексті безпосереднього здійснення правовідносин у сфері
економіки;
ПРН13 вміння критично оцінювати відповідність правових інститутів у
сфері економіки України реальним процесам, що перебігають в економіки
країни, застосовувати норми чинного законодавства у сфері економіки України
для надання кваліфікованих юридичних консультацій суб’єктам економічних
відносин та правової експертизи документів;
ПРН14 навички розроблення правових документів, що використовуються
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в практичній юридичній діяльності (установчих та внутрішніх документів
суб’єктів господарювання, господарських договорів тощо);
ПРН15 навички розв’язання актуальних проблем правового регулювання
економіки України, пов’язаних з реалізацією процесуальних функцій суб’єктів
правозастосування із використанням загальноправових та спеціальних методів і
прийомів;
ПРН16 вміння сформулювати конкретні пропозиції щодо вдосконалення
певних нормативно-правових актів правового регулювання економіки України та
покращення якості правових інституцій у сфері економіки України;
ПРН17 вміння аналізувати ситуації, які виникають в діяльності суб’єкта
господарської діяльності або органу державної влади, що пов’язані з
державним регулюванням господарської (підприємницької) діяльності.
На вивчення навчальної дисципліни заплановано 90 годин (3 кредити
ECTS).
2. Структура навчальної дисципліни
Найменування
показників

Кількість кредитів
ECTS - 3

Загальна
годин - 90

кількість

Характеристика навчальної дисципліни
денна форма здобуття
заочна форма здобуття
вищої освіти
вищої освіти
Рік підготовки
2
2
Семестр
3
3
Лекції
8
4
Семінарські заняття
12
4
Практичні заняття
10
2
Самостійна робота
60
80
Вид контролю
залік
залік
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3. Тематичний план
За денною формою навчання

4

2

2

16

6

2

2

12

4

2

2

14

4

14

6

10

2

12

4

90

30

2

8

самостійна
робота

12

практичні
заняття

семінарські
заняття

Тема 1. Правове регулювання
економіки та його інструментарій
2 Тема
2.
Основні
аспекти
регулювання
господарських
правовідносин в Україні
3 Тема 3. Особливості застосування
норм фінансового права в Україні
4 Тема 4. Правове регулювання
бюджетного процесу в Україні
5 Тема 5. Правове регулювання
публічних доходів в Україні
6 Тема
6.
Правові
основи
регулювання
банківської
діяльності в Україні
7 Тема 7. Правове регулювання
інвестиційної діяльності в Україні
Усього годин
Підсумковий контроль: залік
1

з них

лекції

Назва теми

Усього годин з
викладачем

№
з/п

Нормативний
обсяг годин

з них

8
2

10
8

2

2

10

2

2

8

2

8

2

2

8

12

10

60

За заочною формою навчання

1
2

3

Тема 1. Правове регулювання
економіки та його інструментарій
Тема
2.
Основні
аспекти
регулювання
господарських
правовідносин в Україні
Тема 3. Особливості застосування

2

самостійна
робота

практичні
заняття

семінарські
заняття

з них

лекції

Назва теми

Усього годин з
викладачем

№
з/п

Нормативний
обсяг годин

з них

12

2

10

22

2

2

20

12

2

2

10

8

норм фінансового права в Україні
5 Тема 4. Правове регулювання
публічних доходів в Україні
6 Тема
5.
Правові
основи
регулювання
банківської
діяльності в Україні
Усього годин
Підсумковий контроль: залік

22

2

22

2

90

10

2

4

20

4

2

20

2

80

4. Плани навчальних занять за видами
Тема 1. Правове регулювання економіки та його інструментарій
План вивчення теми за видами занять
Лекція (форма навчання – денна/заочна)
План лекції (навчальні питання)
1. Правове регулювання економіки як метод державного управління
2. Суб’єкти правового регулювання економіки в Україні
3. Інструментарій правового регулювання економіки в Україні: види,
особливості застосування
Семінарське заняття (форма навчання - денна).
1. Форми та способи правового регулювання економіки в Україні
2. Основні положення інституту економічного права країн Європейського
Союзу. Співвідношення законодавства у сфері економіки
3. Форми та умови взаємодії міжнародного економічного права та
системи правового регулювання економіки в Україні
4. Вплив Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод та
практики Європейського суду з прав людини на правозастосування у сфері
економіки Україні
Тема 2. Основні аспекти регулювання господарських правовідносин
в Україні
План вивчення теми за видами занять
Лекція (форма навчання - денна).
План лекції (навчальні питання)
1. Поняття і ознаки суб’єкта господарювання
2. Господарські відносини: сутність, предмет, особливості, ознаки, види
3. Поняття, види та організаційно-правові форми суб’єктів
господарювання
4. Господарське законодавство
5. Актуальні проблеми господарського законодавства
Семінарське заняття (форма навчання – денна/заочна).
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Питання до семінарського заняття
1. Об’єкт та суб’єкти у господарських правовідносинах
2. Особливості правового статусу фізичної особи – підприємця
3. Правові форми участі держави та органів місцевого самоврядування в
регулюванні господарської діяльності
4. Актуальні проблеми господарського законодавства
Практичне заняття (форма навчання - денна).
Питання до практичного заняття
1. Форми та методи правового державного регулювання господарської
діяльності
2. Утворення і припинення суб’єкта господарювання
3. Поняття та класифікація договорів у сфері господарювання
4. Поняття та підстави виникнення та припинення господарських
зобов’язань
Вирішення практичних завдань та обговорення його результатів
Тема 3. Особливості застосування норм фінансового права в Україні
План вивчення теми за видами занять
Лекція (форма навчання - денна).
План лекції (навчальні питання)
1. Приватні та публічні фінанси
2. Особливості сучасної фінансової системи України
3. Фінансові правовідносини: суб’єкти, об’єкт, зміст, види, права та
обв’язки учасників, виникнення, зміна та припинення
4. Особливості галузей фінансового права
5. Актуальні проблеми фінансового права
Семінарське заняття (форма навчання – денна/заочна).
Питання до семінарського заняття
1. Фінансові правовідносини, їх зміст та структура
2. Підстави виникнення, зміни та припинення фінансових правовідносин
3. Поняття та особливості фінансово-правових норм
4. Структура та класифікація фінансово-правових норм
5. Механізм реалізації норм фінансового права, його нормативні,
інструментальні, діяльнісні, інституціональні елементи
Тема 4. Правове регулювання бюджетного процесу в Україні
План вивчення теми за видами занять
Семінарське заняття (форма навчання - денна).
Питання до семінарського заняття
1. Бюджетна система держави: склад, принципи побудови та
функціонування

10

2. Бюджетно-правові відносини: особливості, види, суб’єкти
3. Програмно-цільовий метод у бюджетному процесі
4. Розробка, затвердження та виконання бюджетних програм
5. Впровадження гендерноорієнтованого підходу в бюджетному процесі
Практичне заняття (форма навчання - денна).
Питання до практичного заняття
1. Державна підтримка місцевих бюджетів
2. Міжбюджетні трансферти: порядок визначення та витрачання
3. Державний фонд регіонального розвитку: формування та витрачання
коштів
4. Механізми запровадження громадського бюджету
Аналіз ситуацій з правового регулювання формування місцевих бюджетів
в Україні
Тема 5. Правове регулювання публічних доходів в Україні
План вивчення теми за видами занять
Лекція (форма навчання – денна/заочна).
План лекції (навчальні питання)
1. Публічні доходи, правові основи їх встановлення, характерні риси та
класифікація
2. Податкові правовідносини, види та податкові норми
3. Сутність та завдання податкового права
4. Актуальні проблеми правового регулювання публічних доходів в
Україні
Семінарське заняття (форма навчання - денна).
1. Класифікація місцевих доходів.
2. Правове регулювання доходів місцевих бюджетів
3. Неподаткові доходи органів місцевого самоврядування
4. Необхідність та напрями реформування чинної системи місцевих
податків і зборів відповідно до принципів Європейської хартії
Практичне заняття (форма навчання - денна).
Питання до практичного заняття
1. Прямі і непрямі податки
2. Податкові платежі та збори
3. Платник податку. Податковий період
4. Об’єкт, база, ставка оподаткування
5. Адміністрування податків: зміст та правові підстави
Аналіз ситуацій з правового регулювання публічних доходів в Україні
Тема 6. Правові основи регулювання банківської діяльності в Україні
План вивчення теми за видами занять
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Практичне заняття (форма навчання – денна/заочна).
Питання до практичного заняття
1. Кредит банку: поняття, принципи та умови надання
2. Види кредитів банків
3. Основні джерела формування банківських кредитних ресурсів
4. Правові основи банківського кредитування
Аналіз ситуацій з правового регулювання банківської діяльності в Україні
Тема 7. Правове регулювання інвестиційної діяльності в Україні
План вивчення теми за видами занять
Семінарське заняття (форма навчання - денна).
Питання до семінарського заняття
1. Поняття, ознаки, форми та класифікація інвестицій
2. Поняття інвестиційної діяльності в економічному та правовому аспекті
3. Поняття, предмет, функції та принципи інвестиційного права
4. Система інвестиційного законодавства. Місце інвестиційного права в
системі інвестиційного права України
5. Актуальні проблеми правового регулювання інвестиційної діяльності
Практичне заняття (форма навчання - денна).
Питання до практичного заняття
1. Форми інвестиційної діяльності залежно від об’єктів інвестування
2. Суб’єкти (інвестори та учасники) інвестиційної діяльності
3. Форми іноземних інвестицій
4. Основні нормативно-правові акти щодо процесу інвестування в Україні
5. Міжнародні акти, якими врегульовано основи інвестиційної діяльності
Вирішення практичних завдань та обговорення його результатів
5. Завдання для самостійної роботи
Тема 1. Правове регулювання економіки та його інструментарій
1. Принципові засади з правового регулювання економіки в Україні
2. Принципи, форми, напрями та особливості правового регулювання
економіки
3. Методи правового регулювання: правове регламентування та
розпорядчо-юридичні дії
4. Методи дотримання правових норм: метод переконання, засоби
примусу
5. Застосування методології проєктного підходу до підвищення якості
законодавства у сфері економіки України
6. Співвідношення правового регулювання з державним управлінням:
основні підходи до вирішення питання в сучасній юридичній доктрині
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Тема 2. Основні аспекти регулювання господарських правовідносин в
Україні
1. Видові особливості організаційно-правових форм господарської
діяльності
2. Підстави та порядок припинення господарської діяльності. Банкрутство
3. Поняття, зміст, ознаки та принципи державного регулювання
господарських правовідносин
4. Поняття та підстави господарсько-правової відповідальності
Тема 3. Особливості застосування норм фінансового права в Україні
1. Предмет, метод, система, інститути та джерела фінансового права
2. Сутність, завдання, об’єкти, суб’єкти державного фінансового
контролю
3. Сутність, завдання, об’єкти, суб’єкти державного фінансового
моніторингу
4. Актуальні проблеми галузей фінансового права
5. Поняття, ознаки, структура, особливості, класифікація, види та
реалізація фінансово-правових норм
6. Загально-правовий зміст юридичної відповідальності суб’єктів
фінансового права
7. Поняття та склад, суб’єкти та об’єкт фінансового правопорушення
8. Відповідальність за фінансові правопорушення
Тема 4. Правове регулювання бюджетного процесу в Україні
1. Зміст, особливості стадій та склад учасників бюджетного процесу
2. Міжбюджетні відносини в Україні
3. Місцеві бюджети та бюджети органів місцевого самоврядування
4. Поняття та види міжбюджетних трансфертів
5. Загальна та особлива частини Бюджетного кодексу
6. Перелік документів до проекту Закону України «Про Державний
бюджет України»
7. Порядок розгляду, затвердження та організаційно-правового
забезпечення виконання Державного бюджету України
8. Юридична база та порядок контролю виконання і звітності про
виконання Державного та місцевих бюджетів
9. Порядок складання кошторису бюджетної установи
Тема 5. Правове регулювання публічних доходів в Україні
1. Методи справляння платежів до публічних фондів
2. Облік та контроль публічних доходів
3. Позабюджетні фонди
4. Неподаткові доходи держави та органів місцевого самоврядування
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6. Податкова система України та принципи її утворення
7. Сутність та завдання податкового права
8. Податкові правовідносини, види та податкові норми
9. Податковий кодекс України як джерело податкового права
Тема 6. Правові основи регулювання банківської діяльності в Україні
1. Банківська система України: структура, взаємозв’язки між її
елементами
2. Правовий статус, види, порядок створення, реорганізації і ліквідації
комерційних банків
3. Банк як суб’єкт первинного фінансового моніторингу
4. Відповідальність банків та їх клієнтів за порушення фінансової
дисципліни
Тема 7. Правове регулювання інвестиційної діяльності в Україні
1. Форми та інструментарій державного регулювання інвестиційної
діяльності
2. Гарантії прав суб’єктів інвестиційної діяльності та захист інвестицій в
Україні
3. Офшорні зони в інвестиційній діяльності
3. Основні сфери інвестиційного співробітництва України та ЄС
4. Правове регулювання інвестиційного співробітництва України та ЄС
7. Методи навчання
При викладанні навчальної дисципліни «Правове регулювання економіки
України» використовуються:
словесні методи навчання (пояснення, розповідь, навчальна дискусія);
наочні методи навчання (демонстрація слайдів);
методи індукції та дедукції;
методи аналізу та синтезу;
метод порівняння.
8. Форми та методи поточного контролю, критерії оцінювання результатів
навчання
Розподіл балів, що присвоюються здобувачеві
Аудиторна робота
(поточне накопичення балів)

Підсумковий Підсумкова
контроль
кількість
балів

мax 60 %
Тема
1

Тема
2

Тема
3

Тема
4

Тема
5

мах 40 %
Тема
6

Тема
7

Самостійна
робота

залік

мах 100 %
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5

5

5

5

5

5

5

25

40

100

Шкала оцінювання: національна та ESТС

Оцінка в
балах

Оцінка за національною
шкалою

90-100
85-89
75-84
66-74
60-65
35-5 9

Оцінка за шкалою ECTS
Оцінка

Пояснення

відмінно

А

відмінне виконання

добре
задовільно

B
C
D
E

незадовільно

Fx

вище середнього рівня
загалом хороша робота
непогано
виконання відповідає
мінімальним критеріям
необхідне перескладання

9. Інструменти, обладнання, програмне забезпечення, використання яких
передбачає дисципліна
Під час вивчення дисципліни «Правове регулювання економіки України»
використовуються мультимедійний проектор, ресурси дисципліни на платформі
Moodle (тексти лекцій, плани семінарських та практичних занять, тематичні та
підсумкові тести), що дозволяє проводити дистанційне навчання з дисципліни.
10. Перелік контрольних питань для підсумкового контролю з навчальної
дисципліни «Правове регулювання економіки України»
1. Принципи, форми, напрями та особливості правового регулювання
економіки
2. Методи правового регулювання: правове регламентування та
розпорядчо-юридичні дії
3. Вимоги до форм правового регулювання економіки
4. Правові норми як засіб регламентування системи органів виконавчої
влади
5. Співвідношення правового регулювання з державним управлінням:
основні підходи до вирішення питання в сучасній юридичній доктрині
6. Правові форми участі держави та органів місцевого самоврядування в
регулюванні господарської діяльності
7. Об’єкт та суб’єкти у господарських правовідносинах
8. Підстави та порядок припинення господарської діяльності. Банкрутство
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9. Поняття, зміст, ознаки та принципи державного регулювання
господарських правовідносин
10. Поняття та підстави господарсько-правової відповідальності
11. Предмет, метод, система, інститути та джерела фінансового права
12. Сутність, завдання, об’єкти, суб’єкти державного фінансового
контролю
13. Сутність, завдання, об’єкти, суб’єкти державного фінансового
моніторингу
14. Поняття та склад, суб’єкти та об’єкт фінансового правопорушення
15. Відповідальність за фінансові правопорушення
16. Бюджетно-правові відносини: особливості, види, суб’єкти
17. Бюджетні запити, бюджетні призначення та бюджетні асигнування
18. Розпорядники бюджетних коштів та їх повноваження
19. Кошторисно-бюджетне фінансування: сутність, принципи та об’єкти
20. Порядок складання кошторису бюджетної установи
21. Публічні доходи, правові основи їх встановлення, характерні риси та
класифікація
22. Податкові правовідносини, види та податкові норми
23. Податковий кодекс України як джерело податкового права
24. Суб’єкти податкових правовідносин
25. Сутність та завдання податкового права
26. Сутність банківського права, його місце в системі права України
27. Банківські правовідносини: поняття, види, склад та особливості
28. Правове регулювання банківської діяльності
29. Національний банк України: правовий статус, функції, структура,
керівні органи
30. Порядок розгляду, затвердження та організаційно-правового
забезпечення виконання Державного бюджету України
31. Поняття, предмет, функції та принципи інвестиційного права
32. Система інвестиційного законодавства. Місце інвестиційного права у
законодавстві у сфері економіки України
33. Особливості правового регулювання іноземних інвестицій в Україні
34. Основні аспекти інвестиційного права Європейського Союзу
35. Актуальні проблеми реалізації законодавства в сфері економіки
Україні
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11. Рекомендовані джерела інформації
Нормативно-правові документи
Конституція України: Конституція. Закон від 28.06.1996 № 254к/96ВР.
URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96
Господарський кодекс України: Кодекс України, Закон від 16.01.2003 №
436-ІV.URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-15.
Кодекс України з процедур банкрутства: Кодекс України, Закон від
18.10.2018 № 2597-VІІІ. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-15
Бюджетний кодекс України : Кодекс України, Закон від 08.07.2010
№ 2456-VI. URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
Податковий Кодекс України : Кодекс України, Закон від 02.12.2010
№ 2755-VI. URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
Митний кодекс України : Кодекс України, Закон від 13.03.2012 № 4495VІ. URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17
Цивільний кодекс України : Кодекс України, Закон від 16.01.2003 № 435ІV. URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15.
Про банки та банківську діяльність : Закон України від 07.12.2000 №
2121-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14#Text
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соціальне страхування : Закон України від 08.07.2010 № 2464-У. URL:
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