
Силабус дисципліни 

Назва дисципліни, обсяг у 
кредитах ЄКТС Корпоративне та фінансове право (150 год/5 кредитів ЄКТС) 

Загальна інформація про 
викладача 

Добрик Л.О., к.е.н., доцент кафедри «Фінанси та економічна безпека», 
(096) 156 76 16. liliadobrik@gmail.com 

Курс та семестр, у якому 
можливе (планується) 
вивчення дисципліни 

4 курс, 7 семестр для бакалаврів 

Факультети, студентам 
яких пропонується 
вивчити дисципліну 

Студентам ЕГ факультету, ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування» 

Перелік компетентностей 
та відповідних результатів 
навчання, що забезпечує 
дисципліна 

Спеціальні (предметні) компетентності. 1. Вміння використовувати теоретичний та 
методичний інструментарій фінансової, економічної, математичної, статистичної, правової та 
інших наук для діагностики стану фінансових систем. 2. Здатність використовувати базові 
знання і практичні навички у сфері монетарного, фіскального регулювання та регулювання 
фінансового ринку. 3. Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно 
підвищувати свою професійну підготовку у сфері фінансів, банківської справи та 
страхування. 
Результати навчання. Знання основних складових законодавства, яке регулює фінансові 
процеси на макро- та макрорівнях в Україні; правових аспектів фінансових відносин; 
виявляти та аналізувати ключові характеристики фінансових систем, оцінювати їх 
взаємозв’язки з національною та світовою економіками; визначати функціональні області та 
взаємозв’язки між суб’єктами фінансових систем; збирати, аналізувати та пояснювати 
необхідну інформацію, розраховувати економічні та фінансові показники, обґрунтовувати 
фінансові рішення на основі використання необхідних інструментальних засобів. 

Опис дисципліни 
Попередні умови, 
необхідні для вивчення 
дисципліни 

Методологічною основою для вивчення дисципліни є дисципліни «Фінанси (спекурс), 
Бюджетна система, Податкова система, Фінансовий менеджмент. 

Основні теми 
дисципліни  

32 години лекцій та 32 години практичних занять 
Основні теми лекцій: Тема 1 Поняття, предмет, методи та джерела господарського права. 
Тема 2. Суб’єкти господарського права. Тема 3. Правове становище підприємств. Тема 4. 
Загальні засади майнових відносин у сфері господарювання. Тема 5. Правове регулювання 
господарсько-торговельної діяльності. Тема 6. Правове регулювання оренди та лізингу у 
сфері господарювання. Тема 7. Правове регулювання діяльності транспорту. Тема 8. Правове 
регулювання банківської діяльності. 
Основні теми практичних занять: 
Тема 1. Правові засади приватизації державного та комунального майна. Тема 2. Загальні 
положення щодо господарських зобов’язань. Тема 3. Господарські договори. Тема 4 
Відповідальність у господарських правовідносинах. Тема 5. Правове регулювання 
інноваційної, страхової та аудиторської діяльності. Тема 6. Правове регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності. Тема 7. Правовий режим інвестування в Україні. 
Комерційна концесія. Тема 8. Правовий режим спеціальних (вільних) економічних зон. 
Самостійна робота: опрацювання нормативно-правових актів, підручників, навчальних 
посібників; робота в дистанційній системі MOODLE ННЦ «Лідер». 

Мова викладання українська 
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