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Анотація дисципліни: Дисципліна спрямована на оволодіння навиків правових 

основ та практичного застосування сучасних правових та економічних методів 

дослідження інвестиційної діяльності та фінансового права, дослідження 

актуальних питань правових явищ на різних рівнях для реалізації інвестицій 

(інвестиційних проектів) різними учасникам процесу. 

1. Мета та завдання дисципліни передбачає осмислення бакалаврами 

права економіко-юридичних проблем, котрі, як ніколи виступили на передній 

план суспільного життя; засвоєння практичних навичок, які дозволять 

здобувачам отримати конкретну, об'єктивну інформацію; розуміння 

економічних процесів допоможе більш ефективно боротись з 

правопорушниками не тільки в економіці, які досягли великих масштабів, але й 

взагалі з кримінальними і антисуспільними явищами, оскільки їх об'єктивні 

передумови, як правило, визрівають саме в економічній системі; вивчення 

сутності фінансового права і відокремлення його від інших порушень правових 

норм; формування у здобувачів глибокого розуміння законодавчих та 

економічних закономірностей процесів становлення та розвитку фінансової 

діяльності держави, передбачає вивчення загальних положень правового 

регулювання фінансових відносин, правове положення суб'єктів фінансової 

діяльності. 

Завдання: 

1) набути теоретичні знання про предмет, методи, систему і джерела науки 

«Правові основи інвестиційної діяльності та фінансове право»; 

2) вивчити сутність та особливості правового регулювання діяльності 

інвестиційної, фінансової системи України;  

3) набути практичні навики роботи з нормативним матеріалом;  
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4) вирішувати правові питання на базі чинного законодавства України, що 

виникають у процесі здійснення інвестиційної, фінансової діяльності 

суб`єктами правовідносин; 

5) вчитись складати інвестиційні проєкти, обґрунтовуючи потенціал будь-

якої обраної сфери діяльності. 

 

2. Програмні компетентності та результати навчання 

Після успішного завершення дисципліни здобувач формуватиме наступні 

програмні компетентності та результати навчання: 

Інтегральна компетентність 

ІК 1. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані правові задачі та практичні 

проблеми з комплексними невизначеними умовами, що передбачає 

застосування правових норм та принципів. 

 

Загальні компетентності: 

ЗК 2. – здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;  

Фахові компетентності: 

ФК 1 – здатність застосовувати в професійній діяльності положення 

національного, європейського та міжнародного законодавства; 

ФК 3 – глибоке розуміння принципу верховенства права та проблем його 

реалізації в Україні; 

ФК 4 - здатність кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти в різних 

сферах юридичної діяльності, вміння реалізовувати норми матеріального та 

процесуального права в професійній діяльності; 

ФК 7 - здатність давати кваліфіковані юридичні висновки і консультації в 

конкретних сферах юридичної діяльності. 

 

Програмні результати навчання: 

ПРН 4. - формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої 

проблеми; 

ПРН 6 – давати короткий висновок щодо окремих проблем з достатньою 

обґрунтованістю; 

ПРН 9 – самостійно визначати та формулювати ті питання, з яких потрібна 

допомога і діяти відповідно до рекомендацій; 

ПРН 10 – використовувати різноманітні інформаційні джерела для засвоєння 

складних питань з певної теми; 

ПРН 13 – викладати матеріал з певної проблематики таким чином, щоб 

розкрити зміст основних питань. 

 

3. Структура курсу 

Кількість 

кредитів/годин 

Лекції 

(год.) 

Практичні 

заняття (год.) 

Самостійна 

робота (год.) 

5,5 кредитів / 165 

годин (денна) 

18 – V сем. 18-V сем. 69 

14- VІ сем 14- VІ сем. 32 

 



4. Ознаки курсу 

Рік 

викладання 

Семестр Спеціальність Курс (рік 

навчання) 

Обов’язкова /вибірковий 

2020/2021 V-VI- 081 Право ІII  Обов'язкова 

 

5. Технічне й програмне забезпечення/обладнання 

Ноутбук, персональний комп’ютер, мобільний пристрій (телефон, планшет) з 

підключенням до Інтернет, інше обладнання: мультимедійний проектор для: 

комунікації та опитувань; виконання домашніх завдань; виконання завдань 

самостійної роботи; проходження тестування (поточний, підсумковий 

контроль).  

Програма для створення презентацій Microsoft PowerPoint. Програмне 

забезпечення для роботи з освітнім контентом дисципліни та виконання 

передбачених видів освітньої діяльності: Zoom. 

 

6. Політика курсу 

Для успішного складання підсумкового контролю з дисципліни вимагається 

100% відвідування очне або дистанційне відвідування всіх лекційних занять. 

Пропуск понад 25% занять без поважної причини буде оцінений як FX. 

Високо цінується академічна доброчесність. До всіх здобувачів освітньої 

програми відбувається об’єктивне рівне ставлення. Навіть окремий випадок 

порушення академічної доброчесності є серйозним проступком, який може 

призвести до несправедливого перерозподілу оцінок і, як наслідок, загального 

рейтингу здобувачів. Пропозиція питання серйозно та відповідально. 

Здобувачі вищої освіти мають бути зареєстровані на платформі KSU On-line. 

При організації освітнього процесу в Херсонському державному університеті 

здобувачі та науково-педагогічні працівники діють відповідно до: 

- Положення про організацію самостійної роботи здобувачів від 02.07.2016 

№428-Д. 

- Положення про організацію освітнього процесу в Херсонському 

державному університету від 02.09.2020 №789-Д. 

- Порядок оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти в 

Херсонському державному університеті від 07.09.2020 № 803-Д. 

- Порядок виявлення та запобігання академічного плагіату в науково-

дослідній та навчальній діяльності здобувачів вищої освіти в Херсонському 

державному університеті від 04.09.2020 №800-Д; 

- Порядок оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти ХДУ 

від 07.09.2020 №803-Д; 

- Порядок оскарження процедури проведення та результатів оцінювання 

контрольних заходів у Херсонському державному університеті від 07.09.2020  

№ 802-Д 

- Порядок ХДУ про визнання результатів неформальної та інформальної 

освіти від 04.03.2020 № 247-Д тощо. 



- Нормативні акти знаходяться в публічному доступі. 

- Відділу забезпечення якості освіти: 

http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/QAssurance.aspx 

- Навчально-методичного відділу: 

http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/DMethodics/EduProcess.aspx 

 

7. Схема курсу 

 

Денна форма навчання 

 

Змістовий модуль 1. Загальні засади правових основ інвестиційної 

діяльності (тиждень 1-2, лк. - 2 год., сем. – 2 год.): 
Тема 1. Поняття інвестиційної діяльності. Види інвестицій та інвестиційної діяльності (2 год) 

 

1. Поняття інвестицій, об’єкт, предмет інвестицій. 

2. Класифікація інвестицій.  

3. Поняття інвестиційної діяльності.  

4. Види інвестиційної діяльності.  

5. Форми інвестиційної діяльності.  

6. Поняття та сутність інвестиційного циклу.  

 

Тема 2. Поняття, функції та система інвестиційного права (тиждень 3-4, лк. - 2 год., 

сем. – 2 год.): 

1. Поняття та система інвестиційного права. 

2. Місце інвестиційного права в системі права. 

3. Предмет інвестиційного права, його характеристика та особливості. 

4. Методи та функції інвестиційного права. 

5. Інвестиційні правовідносини. Класифікація інвестиційних правовідносин. 

6. Інвестиційно-правові норми. 

 

Тема 3. Державне регулювання інвестиційної діяльності в Україні (тиждень 5-6, лк. - 2 год., 

сем. – 2 год.): 

1.    Поняття, риси іноземного інвестування в Україні (міжнародні інвестиції). 

2.    Особливості правового сприяння залучення іноземного інвестування в економіку 

держави. 

3.    Суб′єкти владних повноважень, їх правовий статус щодо залучення іноземного 

інвестування (державний, регіональний рівень). 

4.    Іноземні проекти в агропромисловому комплексі. 

5.    Тенденції гальмування розвитку іноземного інвестування в України та шляхи вирішення. 

 

Тема 4. Суб’єкти та об’єкти інвестиційної діяльності(тиждень 7-8 , лк. - 2 год., сем. – 2 

год.): 

1. Суб’єкти  інвестиційної  діяльності.  Інвестори.  Учасники  інвестиційної діяльності.  

2. Права суб’єктів інвестиційної діяльності.  

3. Гарантії інвестиційної діяльності.  

4. Організаційно-правові форми інвестиційної діяльності.   

5. Об’єкти інвестиційної діяльності.   

6. Заборона здійснення інвестицій в окремі об’єкти інвестування. 

 

Тема 5. Правовий статус підприємств з іноземними інвестиціями (тиждень 9-10, лк. - 2 

год., сем. – 2 год.): 

http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/QAssurance.aspx
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1. Підприємство з іноземними інвестиціями, його особливості. 

2. Спільне підприємство. 

3. Сумісне підприємство. 

4. Порядок створення та реєстрації підприємств з іноземними інвестиціями. 

5. Співвідношення поняття “підприємство з іноземними інвестиціями”, “спільне 

підприємство” та “сумісне підприємство”. 

 

 

Змістовий модуль 2. Окремі аспекти правових основ інвестиційної діяльності  

 

Тема6.  Правовий статус інвестиційних фондів та інвестиційних компаній (тиждень 11-12, 

лк. - 2 год., сем. – 2 год.): 

1. Спільне інвестування. 

2. Інвестиційний фонд: поняття та види. 

3. Органи управління інвестиційним фондом.  

4. Депозитарій інвестиційного фонду.  

5. Обмеження щодо діяльності інвестиційного фонду.  

6. Правові  засади  діяльності  інвестиційної компанії. 

7. Проблеми та перспективи розвитку спільного інвестування в Україні. 

 

 Тема 7. Інвестиційні договори (тиждень 13-14, лк. - 2 год., сем. – 2 год.): 

1. Поняття інвестиційного договору. 

2. Предмет договору. 

3. Класифікація інвестиційних договорів. 

4. Функції та форма інвестиційного договору. 

5. Умови інвестиційного договору. 

6. Порядок укладення інвестиційного договору. 

7. Способи забезпечення належного виконання інвестиційних договорів. 

 

Тема 8. Окремі види інвестиційних договорів (тиждень 15-16, лк. - 2 год., сем. – 2 

год.): 

1. Договір підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт. 

2. Договір підряду на будівництво. 

3. Угоди (договори) про розподіл продукції. 

4. Концесійні договори. 

 

Тема 9. Особливості залучення іноземних інвестицій в економіку України (самостійна 

робота) 

1.    Поняття, риси іноземного інвестування в Україні (міжнародні інвестиції). 

2.    Особливості правового сприяння залучення іноземного інвестування в економіку 

держави. 

3.    Суб′єкти владних повноважень, їх правовий статус щодо залучення іноземного 

інвестування (державний, регіональний рівень). 

4.    Іноземні проекти в агропромисловому комплексі. 

5.    Тенденції гальмування розвитку іноземного інвестування в України та шляхи вирішення. 

 

Тема 10. Правове регулювання інвестиційної діяльності в спеціальних (вільних) економічних 

зонах (тиждень 17-18, лк. - 2 год., сем. – 2 год.): 

1.Поняття спеціальної (вільної) економічної зони. Мета створення спеціальних (вільних) 

економічних зон.  

2. Типи спеціальних (вільних) економічних зон згідно із законодавством України.  

3. Мета створюються спеціальні (вільні) економічні зони (СЕЗ).  

4. Типи спеціальних (вільних) економічних зон передбачено чинним законодавством.  



5. Нормативно-правові акти визначають порядок створення СЕЗ. 

6. Особливості створення СЕЗ за ініціативою місцевих рад народних депутатів та місцевих 

державних адміністрацій. 

7. Органи, що  належать до органів управління СЕЗ. 

 

Лекція 11. Тема. Державне управління інвестиційною діяльністю в Україні (самост.робота) 

1. Поняття, зміст, мета державного управління і державного регулювання.  

2. Соціально-політичні, організаційні та спеціальні принципи державного управління 

інвестиційною діяльністю.  

3. Функції державного управління інвестиційною діяльністю.  

4. Форма державного управління інвестиційною діяльністю.  

 

Змістовий модуль 3. Загальнотеоретичні основи фінансової діяльності України  

 

Лекція 13. Тема. Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини  

(тиждень 32-33, лк. - 2 год., сем. – 2 год.): 

1. Поняття фінансів та фінансової діяльності держави. Принципи, методи та форми 

здійснення фінансової діяльності. 

2. Поняття, зміст, структура і види фінансово-правових норм. 

3. Фінансово-правові відносини, їх види та особливості. 

4. Суб’єкти фінансових правовідносин. 

5. Фінансові правовідносини і фінансова політика держави. 

 

Лекція 14. Тема. Фінансовий контроль в Україні (тиждень 34-35, лк. - 2 год., сем. – 2 

год.): 

1.  Фінансовий контроль, його зміст, завдання і значення. 

2.  Види і методи фінансового контролю. 

3. Органи фінансового контролю. 

 

Лекція 15. Тема. Правове регулювання державних доходів (тиждень 36-37, лк. - 2 год., 

сем. – 2 год.): 

1.  Державні доходи, їх правове регулювання. 

2.  Види платежів до бюджету. 

 

Лекція 16. Тема. Правове регулювання державних видатків в Україні (тиждень 38-39, 

лк. - 2 год., сем. – 2 год.): 

1.  Поняття державних видатків, принципи фінансування. Особливості бюджетного 

фінансування. 

2.  Правові основи кошторисно бюджетного фінансування. 

3.  Порядок фінансування окремих державних потреб. 

4.  Позабюджетних коштів бюджетних установ, їх види та порядок використання. 

 

 

Лекція 17. Тема. Бюджетне право та бюджетний устрій в України (тиждень 40-41, лк. - 

2 год., сем. – 2 год.): 

1.  Поняття бюджету та бюджетного права. Бюджетно-правові відносини. 

2. Бюджетна система  України. 

3. Поняття бюджетних повноважень. Зміст інституту бюджетних повноважень. 

4. Бюджетні повноваження України. 

5. Бюджетні повноваження органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів. 

 

Лекція 18. Тема. Бюджетний процес в України (самостійна робота) 



1. Поняття і зміст бюджетного процесу.  

2. Парядок складання проекту бюджету.  

3. Порядок розгляду та прийняття Державного бюджету України.  

4. Виконання Державного бюджету України та порядок внесення змін до нього.  

5. Звітність про виконання бюджетів. 

 

Змістовий модуль 4. Особлива частина фінансового права України 

Лекція 19. Тема. Правові основи державного кредиту (тиждень 42-43, лк. - 2 год., сем. 

– 2 год.): 

1. Поняття і функції державного кредиту. 

2. Форми державного внутрішнього кредиту. 

3. Правовідносини України з іноземними державами і міжнародними фінансово-кредитними 

організаціями в галузі державного кредиту. 

4. Нормативно-правове забезпечення відносин в галузі державного кредиту. 

 

Лекція 20. Тема. Правові основи страхування (тиждень 44-45, лк. - 2 год., сем. – 2 

год.): 

1. Поняття, функції, основні галузі і види страхування. 

2. Організація страхування в Україні. 

 

9. Система оцінювання та вимоги: форма (метод) контрольного заходу та вимоги до 

оцінювання програмних результатів навчання 

Оцінювання відповідей, самостійної та індивідуальної роботи здобувача з кожної теми чи 

завдання здійснюється в діапазоні від 0 до 5 балів. Де 5 балів, це коли відповідь (робота) 

здобувачем виконана в повному обсязі, 4 бали – якщо допускаються незначні помилки, 3 

бали – якщо основний матеріал викладений, але з помилками й не точностями, 2 бали – якщо 

відтворено основний навчальний матеріал фрагментарно, бракує власних суджень та 

самостійного виконання роботи (мають ознаки академічного плагіату), 1 бал – відповідь 

(робота) здобувача фрагментарна, характеризується початковими уявленнями про предмет 

вивчення чи виконання завдання. 

 

При оцінюванні відповідей здобувачів враховується: 

- характеристики відповіді: цілісність, повнота, логічність, обґрунтованість, 

правильність, володіння спеціальною термінологією тощо; 

- якість знань: осмисленість, системність тощо; 

- рівень володіння розумовими операціями: вміння аналізувати, синтезувати, 

систематизувати, порівнювати, абстрагувати, класифікувати, узагальнювати, робити 

висновки тощо; 

- самостійність оцінних суджень; 

- виконання самостійної робота з кожної теми за методичними рекомендаціями до 

семінарських занять тощо. 

 

Оцінювання самостійної/індивідуальної роботи здійснюється за критеріями: 

- високий концептуальний рівень та повнота висвітленого питання; 

- змістовність та обізнаність здобувачем теми; 

- логічність, послідовність викладення матеріалу, доведення та аналіз вивчених теорій, 

концепцій, вчень; 

- незалежність думки; 

- академічна доброчесність у виконанні завдання; 

- вільне використовування для підготовки доступні інформаційні технології і бази 

даних; 

- рівень підготовки проєктів необхідних актів застосування права відповідно до 

правового висновку зробленого у різних правових ситуаціях тощо; 



- складність он-лайн курсу тощо. 

 

Порядок оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти в Херсонському 

державному університеті затверджено наказом від 07.09.2020 № 803-Д. (далі - Порядок). 

 Оцінювання результатів навчання протягом семестру (поточний контроль) здійснюється 

відповідно до п. 2.1. Порядку. 

Оцінювання результатів навчання після вивчення освітніх компонент/навчальних дисциплін 

(семестровий (підсумковий) контроль згідно п.2.2. Порядку. 

 

Модуль 1. Окремі аспекти правових основ інвестиційної діяльності  

Форма (метод) контрольного заходу, критерії оцінювання та бали 

Контрольна робота – 25 балів. 

Доповідь – 8 балів. 

Вирішення практичних задач (6 балів за 1 тему). 

Усне опитування – 12 балів. 

Модуль 2. Назва та максимальна кількість балів за цей модуль 

Форма (метод) контрольного заходу, критерії оцінювання та бали 

Контрольна робота – 25 балів 

Презентація – 9 балів. 

Самостійна робота – 15 балів. 

Модуль 3. Загальнотеоретичні основи фінансової діяльності України  

Форма (метод) контрольного заходу, критерії оцінювання та бали 

Контрольна робота – 25 балів. 

Доповідь – 8 балів. 

Вирішення практичних задач (6 балів за 1 тему). 

Презентація – 9 балів. 

Усне опитування – 12 балів. 

Модуль 4. Особлива частина фінансового права України 

Форма (метод) контрольного заходу, критерії оцінювання та бали 

Контрольна робота – 25 балів. 

Доповідь – 8 балів. 

Презентація – 9 балів. 

Самостійна робота – 15 балів. 

Усне опитування – 12 балів. 

Здобувачі можуть отримати до 10% бонусних балів за виконання індивідуальних завдань, 

підготовці презентації англомовної статті з аналізу даних, участь у конкурсах наукових 

робіт, предметних олімпіадах, конкурсах, неформальній та інформальній освіті (зокрема, 

COURSERA та ін.). за виконання завдань підвищеної складності (конкретне значення 

визначає викладач). 

 
Таблиця 1 

Розподіл балів, які отримують здобувачі, за результатами опанування освітньої 

компоненти/навчальної дисципліни, формою семестрового контролю якої є залік або 

диференційний залік 

№ Види навчальної діяльності (робіт) модуль 1 модуль 2 Сума балів 

Обов’язкові види навчальної діяльності (робіт) 

1. Аудиторна робота (заняття у дистанційному режимі) 20 15 35 

- тестування/вирішення практичних задач 6  6 

- доповідь 8  8 

- презентація   9 9 

- усне опитування 6 6 12 

- тощо    

2. Самостійна робота   15 15 



 

3. Контрольна робота  25 25 50 

4 Разом балів 45 55 100 

Вибіркові види діяльності (робіт) 

1 -участь у наукових, науково-практичних 

конференціях, олімпіадах; 

- підготовка наукової статті, наукової роботи на 

конкурс; 

- тощо 

  max 10 

 

Розподіл балів, які отримують здобувачі, за результатами опанування освітньої 

компоненти/навчальної дисципліни, формою семестрового контролю якої є залік або 

диференційний залік 

№ Види навчальної діяльності (робіт) модуль 3 модуль 4 Сума балів 

Обов’язкові види навчальної діяльності (робіт) 

1. Аудиторна робота (заняття у дистанційному режимі) 20 15 35 

- тестування/вирішення практичних задач 6  6 

- доповідь 8  8 

- презентація   9 9 

- усне опитування 6 6 12 

- тощо    

2. Самостійна робота   15 15 

 

3. Контрольна робота  25 25 50 

4 Разом балів 45 55 100 

Вибіркові види діяльності (робіт) 

1 -участь у наукових, науково-практичних 

конференціях, олімпіадах; 

- підготовка наукової статті, наукової роботи на 

конкурс; 

- тощо 

  max 10 

 

Оцінка відповідає рівню сформованості загальних і фахових компетентностей та отриманих 

програмних результатів навчання здобувача освіти та визначається шкалою ЄКТС та 

національною системою оцінювання (табл. 2). 

Таблиця 2  

Шкала оцінювання у ХДУ за ЄКТС 

Сума балів /Local grade Оцінка ЄКТС 
Оцінка за національною шкалою/National 

grade 

90 – 100 А Excellent Відмінно  

82-89 В 
Good Добре  

74-81 С 

64-73 D 
Satisfactory Задовільно  

60-63 Е 

35-59 FX 

Fail 

Незадовільно з можливістю повторного 

складання 

1-34 F Незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
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