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ДИСЦИПЛІНА «БІЗНЕС ТА ЙОГО ПРАВОВИЙ СУПРОВІД» 
 
 
Анотація. Дисципліна «Бізнес та його правовий супровід» належить до переліку дисциплін 
вільного вибору аспіранта. Вона спрямована на формування в аспіранта знань щодо 
правових засад організації та здійснення бізнесу в сучасних умовах. Особлива увага 
приділяється правовим аспектам побудови оптимальної корпоративної структури бізнесу, 
залучення інвестицій, захисту активів компанії, організації ефективної договірної роботи з 
клієнтами, підготовки до перевірок контролюючих органів, взаємодії бізнесмена із 
правоохоронними органами, протидії рейдерству та ін. Аналізуються ризики, з якими 
стикається бізнес в Україні. Розглядаються правові способи та нестандартні підходи до 
нейтралізації або мінімізації таких ризиків. 
Кількість кредитів: 4  
Викладач: Гарагонич Олександр Васильович, д.ю.н., доцент.  
Профіль викладача: https://economic.law.knu.ua/teachers/Garanovych 
Мета навчальної дисципліни: поглиблення теоретичних та практичних знань з питань 
правового супроводу бізнесу, формування в аспіранта практичних навичок та системного 
бачення застосування правових норм при започаткуванні та веденні бізнесу, вміння 
оперувати основними поняттями та категоріями з означеної проблематики, а також 
прогнозувати можливі правові наслідки дій учасників бізнесу.  
Попередні вимоги:  

Аспірант повинен знати: основні правові поняття, категорії та принципи здійснення 
економічної діяльності; положення законодавства України щодо організації та ведення 
бізнесу; особливості правовий режим майна підприємств; способи захисту прав та інтересів; 
особливості окремих видів договорів; підстави та форми відповідальності за 
правопорушення в сфері бізнесу. 

Аспірант повинен вміти: аналізувати спірні питання щодо регулювання економічних 
відносин; застосовувати юридично грамотні та обґрунтовані рішення з реалізації норм 
законодавства про бізнес в практичній діяльності; обґрунтовувати власну позицію стосовно 
вирішення практичної ситуації в сфері бізнесу та вирішувати ситуативні задачі; захищати 
інтереси особи; самостійно опрацьовувати наукову літературу, застосовувати норми 
законодавства про бізнес, виконувати тестові завдання, виконувати інші види самостійної 
роботи.  
Змістові модулі: 
Правові засади бізнесу в Україні. Основні форми правового супроводу бізнесу. Корпоративні 
відносини в корпораціях. Правова робота із забезпечення захисту активів. Договірна робота 
в бізнесі. Захист інтересів бізнесу в судах. Альтернативні способи вирішення економічних 
спорів. Перевірки бізнесу. Протидія рейдерству.  
Мова викладання: українська.  
Місце у структурно-логічній схемі: ВК 1.42 читається на другому році навчання. Термін 
вивчення: дисципліна вивчається на другому році навчання за освітньо-науковим рівнем 
«доктор філософії» в обсязі 120 годин, у тому числі 24 годин аудиторних занять (18 год. – 
лекційні заняття, 4 год. – практичні заняття, 2 години – консультація), 96 годин самостійної 
роботи. 
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