РЕЦЕНЗІЇ
РЕЦЕНЗІЯ НА НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК
Т. В. ХАЙЛОВОЇ, О. П. ГУЗЕНКО «БАНКІВСЬКЕ ПРАВО»
Складність правового регулювання банківської сфери як складової сфери
господарювання зумовлена об’єктивними чинниками (зокрема динамізмом та
різноманітністю сучасних комерційних та взагалі господарських відносин), підвищує вимоги до майбутніх фахівців з правознавства щодо знань основ господарського права та його складових – корпоративного, банківського, біржового,
транспортного, медичного тощо права та практичних навичок застосування норм
господарського законодавства у повсякденній правозастосовній практиці, в регулюванні різних правовідносин за участю комерційних банків на локальному рівні (при розробці установчих документів, локальних корпоративних актів та інших документів, пов’язаних зі здійсненням організації та діяльності банківських
установ, корпоративного управління й контролю за їхньою діяльністю). Викладене обумовлює необхідність адекватного правового забезпечення різногалузевих відносин – корпоративних, фінансових та інших за участю комерційних банків, а також вивчення відповідного навчального курсу студентами юридичних
спеціальностей.
Основною метою пропонованого до рецензування навчального посібника
«Банківське право» є формування системи правових знань у фінансовій та банківській сфері на основі базових знань з теорії держави і права, цивільного та господарського права, інших галузевих і міжгалузевих правових дисциплін. Навчальний посібник за своєю структурою та змістом має значну навчально-методичну
та практичну цінність. У посібнику у логічній послідовності розкрито шість основних тем, кожна із яких висвітлює особливості регулювання певних правовідносин як у теоретичному аспекті, так і з огляду на специфіку застосування нормативно-правових актів у практичній діяльності. У посібнику подано переліки нормативно-правових джерел, а також фахової літератури, що в разі потреби допоможе самостійному опануванню певних основ банківського права.
Використання у навчальному процесі посібника «Банківське право» допоможе сформувати у студентів навички роботи із загальними та спеціальними нормативно-правовими актами, уміння розв’язувати реальні правові ситуації, що виникають під час створення, функціонування, припинення комерційних банків, а
також здатність реалізовувати правові норми у фінансовій сфері правовідносин.
Матеріали навчального посібника також становлять науковий і практичний інте148
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рес для аспірантів, викладачів, підприємців, фахівців у сфері фінансового, банківського і корпоративного права, юрисконсультів.
Враховуючи вищевикладене, варто зазначити, що навчальний посібник «Банківське право» підготовлений на основі використання чинного законодавства,
навчальних і наукових робіт відомих науковців у галузі господарського, цивільного, фінансового права, за формою і змістом відповідає встановленим вимогам
та може бути рекомендований до друку і поширення серед студентів, науковців і
практиків.
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