
Силабус дисципліни 
Назва дисципліни, обсяг у 

кредитах ЄКТС 
Правове забезпечення безпеки суб'єктів господарської діяльності в Україні, 

5 кредитів ЄКТС 
Загальна інформація про 

викладача 
Добрик Лілія Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 
«Фінанси та економічна безпека», (056) 373-15-74, liliadobrik@gmail.com 

Семестр, у якому можливе 
(планується) вивчення 

дисципліни 
Для магістрів – 2 семестр 

Факультети/ННЦ, 
студентам яких 
пропонується 

Студентам Економіко-гуманітарного факультету 

Перелік компетентностей та 
результатів навчання, що 

забезпечує дисципліна 

Спеціальні (предметні) компетентності. Здатність до абстрактного мислення, 
аналізу, синтезу та встановлення взаємозв'язків між соціально-економічними явищами 
та процесами. Здатність здійснювати усну і письмову комунікацію професійного 
спрямування державною та іноземною мовами. Здатність працювати в команді та 
налагоджувати міжособистісну взаємодію при вирішенні професійних завдань. 
Здатність вести переговори та розв'язувати конфлікти. 
Результати навчання. Пояснювати, аналізувати та здійснювати комунікацію у різних 
сферах діяльності організації з метою забезпечення безпеки організації. Оцінювати 
правові, соціальні та економічні наслідки функціонування системи безпеки 
організації. Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та громадсько 
свідомо на основі етичних міркувань (мотивів), повагу до різноманітності та між 
культурності. Застосовувати термінологію та виявляти основні ризики, небезпеки та 
виклики в діяльності підприємств, організацій, установ 

Опис дисципліни 
Попередні умови, необхідні 

для вивчення дисципліни 
«Фінанси», «Бюджетна система», «Податкова система», «Корпоративні фінанси», 
«Фінанси підприємств», «Менеджмент». 

Основні теми дисципліни 

32 години лекцій та 16 годин практичних занять 
Лекції: 

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 

Практичні заняття: 
Практичне заняття 1. Правові засади приватизації державного та комунального майна, 
Практичне заняття 2. Загальні положення щодо господарських зобов’язань, Практичне 
заняття 3. Господарські договори, Практичне заняття 4. Відповідальність у 
господарських правовідносинах, Практичне заняття 5. Правове регулювання 
інноваційної, страхової та аудиторської діяльності, Практичне заняття 6. Правове 
регулювання зовнішньоекономічної діяльності, Практичне заняття 7. Правовий режим 
інвестування в Україні. Комерційна концесія, Практичне заняття 8. Правовий режим 
спеціальних (вільних) економічних зон 

Мова викладання Українська 
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