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Стислий опис навчальної дисципліни 

Мета вивчення навчальної дисципліни: засвоєння здобувачами вищої освіти 

основоположних знань щодо загальних закономірностей та особливостей 

застосування нормативно-правових актів, які регулюють правовідносини в  

сфері економіки України. 

Тривалість: 2 кредити. Загальна кількість годин – 60; аудиторних - 10 годин, 

самостійної роботи – 50 годин. 

Форми та методи навчання: словесні методи навчання (пояснення, розповідь, 

навчальна дискусія); методи індукції та дедукції; методи аналізу та синтезу; 

метод порівняння. 

Система поточного контролю. Поточний контроль здійснюється на 

семінарських та практичному заняттях відповідно до навчальних питань теми з 

метою вияснення готовності здобувачів вищої освіти до заняття (усне 

фронтальне та індивідуальне опитування, обговорення питань семінарського 

заняття, вирішення практичних завдань на практичному занятті, обговорення 

результатів вирішення практичних завдань). Оцінювання здобувача вищої 

освіти з дисципліни «Правове регулювання економіки України» здійснюється 

шляхом встановлення відповідного рівня знань за кожне навчальне заняття 

(виставлення балів від 2 до 5). 

Система підсумкового контролю. Розподіл балів, з яких формується рейтинг 

компетентності здобувача вищої освіти, відбувається між поточним контролем 

(60 балів) та підсумковим контролем (40 балів).  

Рейтинг компетентності з навчальної роботи здобувача вищої освіти з 

дисципліни «Правове регулювання економіки України» визначається шляхом 

встановлення середньоарифметичного балу здобувача (помноженого на 

коефіцієнт К1 (К1 = 12 (60 : 5)), отриманого на семінарських та практичному 

заняттях та самостійної роботи з опанування навчальної дисципліни. 

Максимальна кількість балів з аудиторної роботи здобувачів становить 60 

балів, підсумкового контролю – 40 балів. 

Рейтинг компетентності з підсумкового контролю здобувача вищої освіти 

визначається шляхом встановлення середньоарифметичного балу здобувача, 

отриманого за кожне питання підсумкового тесту, помноженого на коефіцієнт 

К2 (К2 = 8 (40 : 5)) з округленням результату до цілого числа. 

Пререквізити: філософія права, концептуальні підходи теорії управління, 

євроінтеграція та міжнародне публічне управління, публічне адміністрування, 



нормопроєктувальна та правозастосовна діяльність в професійній сфері, 

стратегічне управління в публічній сфері. 

Постреквізити: національні та міжнародні стандарти публічного 

адміністрування, комунікативна діяльність в публічному управлінні. 

Перелік компетентностей, які забезпечує навчальна дисципліна, 

програмні результати навчання («hard skills») 

Програмні результати навчання Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

ПРН3 знання в межах своєї 

професійної компетенції принципових 

засад забезпечення економічної 

безпеки держави як важливої 

складової її національної безпеки, 

найважливіших загроз соціально-

економічній системі держави та її 

національним інтересам;  

ПРН6 вміння враховувати норми 

законодавства України з правового 

регулювання економіки при 

розробленні проєктів різноманітної 

спрямованості (інноваційних, 

управлінських, з внесення змін, з 

реорганізації управлінських та 

загальноорганізаційних структур); 

ПРН7 вміння самостійно виявляти 

та аналізувати дискусійні та проблемні 

аспекти у чинних 

національних/регіональних програмах 

розвитку публічного управління, за 

результатами чого з використанням 

методології системного аналізу 

надавати пропозиції щодо змісту 

національних/регіональних програм 

розвитку публічного управління та 

операціоналізувати їх.  

 

Загальні компетентності 

ЗК3 здатність застосовувати 

методологію проєктного підходу до 

підвищення якості законодавства у 

сфері правового регулювання 

економіки України та його реалізації; 

ЗК7 здатність критичного 

системного оцінювання характеру 

процесів та явищ в економіці країни 

(причини виникнення, рушійні сили, 

наслідки, вплив на суспільні 

відносини) з метою визначення 

їхнього впливу на повноту та якість 

правового регулювання економіки 

України; 

ЗК8 формування «soft skills»; 

індивідуальних: 

здатність самостійно збирати та 

аналізувати матеріали щодо правового 

регулювання економіки України з 

використанням сучасних методів та 

комп’ютерних технологій; 

комунікативних: 

здатність спілкуватися з фахівцями з 

економіки та права, доносити до них 

сутність проблем у правовому 

регулюванні економіки України, 

окреслювати з належною 

аргументацією напрями та способи 

їхнього розв’язання; 

управлінських: 

здатність ухвалювати рішення у 



ситуаціях, які складаються у 

публічному управлінні та 

адмініструванні, що вимагають 

системного, логічного та 

функціонального тлумачення правових 

норм з регулювання економіки. 

Фахові компетентності 

ФК2 здатність враховувати в 

діяльності органів публічного 

управління та інших організацій 

публічної сфери норми правового 

регулювання економіки в Україні, 

зокрема норми правового регулювання 

господарських правовідносин, 

фінансового права, норми правового 

регулювання бюджетного процесу та 

норми правового регулювання 

публічних доходів;  

ФК4 здатність визначати показники 

розвитку економічної системи України 

на державному на місцевому рівнях; 

ФК7 здатність здійснювати 

економічне обґрунтування та 

передбачати економічні наслідки при 

підготовці проєктів нормативно-

правових актів та в експертній оцінці 

нормативно-правових актів на різних 

рівнях публічного управління та 

адміністрування. 

 

Перелік компетентностей, розвитку яких сприяє вивчення навчальної 

дисципліни («soft skills»): 

презентаційні навички; 

навички командної роботи; 

вміння комунікувати, переконувати та чути точку зору інших; 

здатність комплексної оцінки ситуації та наслідків запропонованого рішення; 

здатність користуватися сучасними технологіями збору інформації (нові та 

вдосконалені програми та платформи, нові опції). 

 

 



Структура навчальної дисципліни (тематичний план) 

 

Назва теми Види робіт Завдання самостійної 

роботи в розрізі тем 

Тема 1. Правове 

регулювання 

економічної системи та 

його інструментарій 

Лекція: онлайн 

Навчальні питання 

1. Правове регулювання економічної 

системи як метод державного 

управління  

2. Суб’єкти правового регулювання 

економічної системи в Україні 

3. Інструментарій правового 

регулювання економічної системи в 

Україні: види, особливості 

застосування  

  

1. Принципові засади з 

правового регулювання 

економічної системи 

Україні 

2. Співвідношення 

правового регулювання з 

державним управлінням: 

основні підходи до 

вирішення питання в 

сучасній юридичній 

доктрині 

3. Методи правового 

регулювання економічної 

системи: правове 

регламентування та 

розпорядчо-юридичні дії 

4. Форми, напрями та 

особливості правового 

регулювання економічної 

системи 

5. Методи дотримання 

правових норм: метод 

переконання, засоби 

примусу  

6. Застосування методології 

проєктного підходу до 

підвищення якості 

законодавства у сфері 

економіки України  

7. Форми та умови 

взаємодії міжнародного 

економічного права та 

системи правового 

регулювання економічної 

системи в Україні 

Тема 2. Основні 

аспекти регулювання 

господарських 

правовідносин в 

Україні 

 

Лекція: онлайн 

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 

1. Об’єкт та суб’єкти у 

господарських 

правовідносинах 

2. Видові особливості 

організаційно-правових 

форм господарської 

діяльності  

3. Особливості правового 

статусу фізичної особи – 

підприємця 

4. Підстави та порядок 

припинення господарської 



 діяльності. Банкрутство 

5. Правові форми участі 

держави та органів 

місцевого самоврядування 

в регулюванні 

господарської діяльності 

6. Поняття та підстави 

господарсько-правової 

відповідальності 

7. Утворення і припинення 

суб’єкта господарювання 

8. Поняття та класифікація 

договорів у сфері 

господарювання 

9. Поняття та підстави 

виникнення та припинення 

господарських зобов’язань 

10. Актуальні проблеми 

господарського 

законодавства  

Тема 3. Особливості 

застосування норм 

фінансового права в 

Україні 

Семінарське заняття 

Питання до 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 

1. Приватні та публічні 

фінанси 

2. Фінансові 

правовідносини: суб’єкти, 

об’єкт, зміст, види, права та 

обв’язки учасників, 

виникнення, зміна та 

припинення 

3. Предмет, метод, система, 

інститути та джерела 

фінансового права  

4. Особливості сучасної 

фінансової системи 

України  

5. Сутність, завдання, 

об’єкти, суб’єкти 

державного фінансового 

контролю 

6. Сутність, завдання, 

об’єкти, суб’єкти 

державного фінансового 

моніторингу 

7. Поняття, ознаки, 

структура, особливості, 

класифікація, види та 

реалізація фінансово-

правових норм  

8. Загально-правовий зміст 

юридичної 

відповідальності суб’єктів 

фінансового права 

9. Поняття та склад, 



суб’єкти та об’єкт 

фінансового 

правопорушення 

10. Відповідальність за 

фінансові правопорушення 

Тема 4. Правове 

регулювання 

бюджетного процесу в 

Україні 

 

Семінарське заняття 

Питання до заняття 

1. Бюджетна система держави: склад, 

принципи побудови та 

функціонування 

2. Бюджетно-правові відносини: 

особливості, види, суб’єкти 

3. Бюджетні запити, бюджетні 

призначення та бюджетні 

асигнування 

4. Програмно-цільовий метод у 

бюджетному процесі 

5. Кошторисно-бюджетне 

фінансування: сутність, принципи та 

об’єкти 

 

 

 

1. Бюджетний процес: 

зміст, особливості стадій та 

склад учасників  

2. Міжбюджетні відносини 

в Україні 

3. Загальна та особлива 

частини Бюджетного 

кодексу 

4. Порядок розгляду, 

затвердження та 

організаційно-правового 

забезпечення виконання 

Державного бюджету 

України 

5. Місцеві бюджети та 

бюджети органів місцевого 

самоврядування 

6. Поняття та види 

міжбюджетних трансфертів 

7. Юридична база та 

порядок контролю 

виконання і звітності про 

виконання Державного та 

місцевих бюджетів 

8. Порядок складання 

кошторису бюджетної 

установи 

9. Державний фонд 

регіонального розвитку: 

формування та витрачання 

коштів 

10. Механізми 

запровадження 

громадського бюджету 

Тема 5. Правове 

регулювання 

публічних доходів в 

Україні 

Практичне заняття 

Питання до 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 
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Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання 
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України», яку зобов’язаний ліквідувати. За об’єктивних причин (хвороба та ін.) 

навчання може відбуватись в онлайн у формі, погодженій з викладачем. 
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Політика щодо ліквідації заборгованості та перескладання: академічну 

заборгованість за пропущеними семінарськими та практичними заняттями 

здобувач вищої освіти зобов’язаний ліквідувати шляхом відпрацювання у 

визначеній викладачем формі та в узгоджений з викладачем термін відповідних 

тем програми навчальної дисципліни, з яких є пропуск. За бажанням отримати 

оцінку, вищу за оцінку, отриману на занятті, здобувач має право перескласти 

відповідну тему у визначеній викладачем формі та в узгоджений з викладачем 

термін. 

 

Оцінювання результатів навчання 

 

Аудиторна робота  

(поточне накопичення балів) 

Підсумковий 

контроль 

Підсумкова 

кількість 

балів 

мax 60 % мах 40 % мах 100 % 

Тема 1 

 

Тема 2 Тема 3 

 

Тема 4 Тема 5 Самостійна 

робота 
залік  

5 5 5 5 5 35 40 100 

 

Шкала оцінювання 

 

Оцінка в 

балах 

Оцінка за національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ECTS 

Оцінка Пояснення 

90-100 відмінно   А відмінне виконання 

85-89 
добре  

B вище середнього рівня 

75-84 C загалом хороша робота 

66-74 

задовільно  

D непогано 

60-65 
E виконання відповідає 

мінімальним критеріям 

35-59 незадовільно Fx необхідне перескладання 
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