
Опис  

вибіркового блоку навчальних дисциплін «Правове забезпечення 

безпеки бізнесу» освітньої програми «Право» для здобувачів освітнього 

рівня «Магістр» за спеціальністю 081 «Право» 

 

  

Вибірковий блок «Правове забезпечення безпеки бізнесу» освітньої 

програми «Право» для здобувачів освітнього рівня «Магістр» за 

спеціальністю 081 «Право» складається з навчальних дисциплін:  

1) Правове забезпечення безпеки окремих видів господарської 

діяльності 

Навчальна дисципліна містить три змістових модулі: змістовий 

модуль 1. Правове забезпечення безпеки господарсько-торговельної 

діяльності; змістовий модуль 2. Правове забезпечення безпеки 

біржової торгівлі; змістовий модуль 3. Правове забезпечення безпеки 

зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності. Вивчаються: 

правове забезпечення безпеки торговельної діяльності (поняття 

торговельної діяльності як виду економічної діяльності; поняття та 

види товарів; проблеми правового становища суб‟єктів 

торговельних відносин; проблеми правового забезпечення безпеки 

роздрібної та оптової торгівлі); забезпечення безпеки бізнесу щодо 

здійснення діяльності з організації торгівлі (продукцією, фінансовими 

інструментами, валютними цінностями), зокрема, визначення 

особливостей забезпечення безпеки функціонування товарних, 

аграрних, валютних, криптовалютних бірж; ЗЕД як господарська 

діяльність; основи права СОТ; правовий режим економічних відносин 

між Україною та ЄС; тарифне та нетарифне регулювання ЗЕД в 

Україні; валютне регулювання ЗЕД; зовнішньоекономічний договір. 

2) Правове забезпечення безпеки бізнесу на фінансовому ринку 

Дисципліна складається із трьох модулів. Модуль 1 передбачає 

вивчення правового регулювання відносин на ринку капіталу, 

правового режиму цінних паперів та деривативних фінансових 

інструментів, засади державного регулювання та саморегулювання 

фондового ринку, правовий статус учасників ринку капіталу. У 

модулі 2 вивчається правове регулювання страхової діяльності в 

Україні, суб'єкти, державне регулювання, майнова основа в сфері 

страхування; договір страхування; правові засади перестрахування. 

Модуль 3 передбачає вивчення правового регулювання відносин на 

ринку небанківських фінансових послуг. 

3) Захист прав та інтересів суб’єктів бізнесу 

Курс направлений на з„ясування основних практичних аспектів, які 

виникають при захисті прав та інтересів суб‟єктів бізнесу через 

застосування державних (суд) та недержавних (медіація, МКАС, 

третейські суди) інституцій. Здійснюється аналіз найбільш типових 



помилок, які виникають при захисті прав та інтересів суб‟єктів 

бізнесу. Наводяться механізми виправлення таких помилок тощо. 

4) Бізнес та правове забезпечення його безпеки 

У межах вивчення дисципліни проводиться правовий аналіз процесів 

взаємодії суб‟єктів господарювання із зовнішнім середовищем з 

приводу розв‟язання ринкових, фінансових, інформаційних, 

організаційних завдань щодо правового забезпечення безпеки бізнесу. 

Досліджуються як теоретичні, так і практичні проблеми, що 

пов‟язані  із забезпеченням безпеки бізнесу загалом, так і в окремих 

сферах господарювання. Вивчаються питання видів ризиків та загроз 

для суб‟єктів господарювання, оцінка ризиків, управління ризиками, 

прогнозування ризиків, а також правові інструменти управління 

ризиками на різних стадіях. 

5) Суб’єкти бізнесу 

Дисципліну направлено на вивчення суб‟єктів бізнесу: поняття, видів 

та організаційно-правових форм. Особлива увага приділяється 

вивченню особливостей правового статусу кожного з видів суб‟єктів 

бізнесу. Вивчаються також особливості їх створення та 

припинення. 

6) Правове забезпечення безпеки електронної комерції 

Форми викладання та методи навчання цієї дисципліни спрямовані на 

проведення аналізу теоретичних проблем правового забезпечення 

безпеки електронної комерції та проблем, що виникають на 

практиці. Ця навчальна дисципліна містить два змістових модуля: 

змістовий модуль 1. Загальні засади електронної комерції; змістовий 

модуль 2. Правове забезпечення безпеки онлайн бізнесу. В межах 

навчальної дисципліни вивчаються поняття, види та загальні засади 

здійснення електронної комерції; нормативно-правове регулювання 

електронної комерції в Україні; основні принципи правового 

регулювання у сфері електронної комерції; правовий статус 

учасників відносин у сфері електронної комерції; порядок укладення, 

виконання та розірвання електронних договорів; порядок правового 

забезпечення безпеки розрахунків в онлайн бізнесі; правовий режим 

віртуальних активів; правове забезпечення безпеки електронного 

документообігу; правове забезпечення безпеки електронної комерції 

за правом Європейського Союзу. 

7) Правове забезпечення фінансової безпеки бізнесу 

У межах навчальної дисципліни «Правове забезпечення фінансової 

безпеки бізнесу» передбачається поглиблена підготовка з питань 

теоретико-правової основи фінансової безпеки та принципів її 

реалізації. Досліджуються правовий статус суб‟єктів у сфері 

забезпечення фінансової безпеки бізнесу. Зосереджується увага на 

особливостях захисту фінансової безпеки бізнесу у окремих видах 

правовідносин: податкових, грошово-кредитних, валютних та сфері 

фінансових послуг. 



8) Правове забезпечення кадрової безпеки 

Навчальна дисципліна розкриває особливості правового регулювання 

підбору кадрів та управління персоналом шляхом формування 

політики кадрової безпеки на підприємстві. Основою кадрової 

безпеки є належна кадрова робота, яка здійснюється кадровою 

службою за допомогою нормативного урегулювання  роботи з 

персоналом. Саме діяльність кадрової служби спрямована на 

вдосконалення урегулювання трудових відносин на підприємстві, 

ефективний підбір кандидатів на вакантні посади, розробку та 

реалізацію програм забезпечення кадрової безпеки бізнесу та 

сприяння належному функціонування підприємства (установи, 

організації). Основними завданнями дисципліни є набуття навичок 

виявлення загроз кадровій безпеці бізнесу, що може зумовити збитки 

для нього, розкриття методичних підходів до аналізу ризиків з боку 

персоналу та управління ними, виявлення загроз майновій, 

інформаційній та іншій безпеці, що пов‟язані із діяльність 

працівників підприємства. Курс навчальної дисципліни передбачає 

глибоке вивчення студентами чинного законодавства України у 

сфері кадрової роботи, юридичної літератури, набуття навичок 

оформлення та роботи із персоналом. 

9) Правове забезпечення інформаційної безпеки 

Метою вивчення навчальної дисципліни  є набуття студентами 

знань з питань поняття, основних напрямів та засобів забезпечення 

національної, регіональної, муніципальної та корпоративної 

інформаційної безпеки. Вивчення дисципліни має своїм завданням 

забезпечити оволодіння студентами теоретичними та 

практичними компетентностями щодо виявлення та юридичної 

оцінки загроз для інформаційної безпеки, підготовки рекомендацій з 

питань забезпечення інформаційної безпеки в органах державної 

влади, органах місцевого самоврядування, в діяльності суб‟єктів 

господарювання, підготовки проєктів процесуальних документів, 

необхідних для притягення до юридичної ввідповідальності за 

порушення законодавства про інформаційну безпеку. За своїм 

змістом навчальна дисципліна охоплює як загальні аспекти правового 

забезпечення інформаційної безпеки, так, і особливості здійснення 

цього виду юридичної діяльності в окремих сферах суспільного 

життя: електронному урядуванні, в енергетиці, на транспорті, 

тощо. Значну увагу у вивченні навчальної дисципліни приділяється 

аналізу національних та міжнародних стандартів, що діють у сфері 

забезпечення інформаційної безпеки, особливостям їх врахування при 

підготовці договорів на розробку програмної продукції, інших актів 

правозастосування. 

10) Правове забезпечення безпеки у галузі ІТ – бізнесу 

Метою навчальної дисципліни є одержання студентами знань з 

питань організації протидії інформаційним загрозам і ризикам, які 



супроводжують ІТ-бізнес. У результаті вивчення навчальної 

дисципліни студенти набувають теоретичні і практичні 

компетентності щодо розробки рекомендацій з охорони цифрових 

активів суб‟єктів ІТ-бізнесу, політики конфіденційності даних, які 

створюються в результаті господарської діяльності на нинку 

інформаційної продукції і послуг, запобігання юридичних конфліктів 

на вказаних ринках. За своїм змістом навчальна дисципліна охоплює 

не лише загальні засади забезпечення безпеки ІТ-бізнесу, але, і 

передбачає вивчення студентами спеціальних тем, таких, як: 

забезпечення безпеки у галузі електронної комерції, правові засади 

безпеки діяльності на ринку індустрії програмної продукції, 

забезпечення інформаційної безпеки на ринку електронних 

комунікацій. 

11) Кримінально-правові аспекти безпеки бізнесу 

Розглядаються актуальні теоретичні та прикладні проблеми 

кримінально-правового захисту бізнесу. Аналізуються специфічні 

кримінально-правові “засоби”, що забезпечують захист бізнесу 

(передусім на нормативному та правозастосовчому рівнях), 

визначається система таких “засобів” та розглядаються 

особливості їх застосування. Окрема увага приділяється основним 

сферам бізнесу, що потребують кримінально-правового захисту від 

кримінально-протиправних посягань (насамперед підприємницькій 

діяльності, банківській діяльності, фондовому ринку, 

фармацевтичній діяльності, використанню об‟єктів права 

інтелектуальної власності тощо). Аналізуються типові та нетипові 

фактичні ситуації, що виникають в процесі кримінально-правового 

захисту основних сфер бізнесу, виділяються основні проблеми такого 

захисту та розглядаються основні шляхи їх вирішення. 

12) Правове забезпечення екологічної безпеки бізнесу 

Дисципліна спрямована на поглиблення теоретичних знань, 

практичних вмінь і навичок із самостійного вирішення проблем, що 

виникають у сфері відносин щодо правового забезпечення екологічної 

безпеки бізнесу, а саме правових засад забезпечення екологічної 

безпеки бізнесу в аграрному секторі економіки, в промисловості та у 

транспортній галузі. Здобувачі освіти вивчають наукові підходи 

щодо сутності правового забезпечення екологічної безпеки бізнесу, 

нормативно-правового регулювання відносин в окресленій сфері, 

особливості юридичної відповідальності суб‟єктів господарювань за 

шкоду, завдану внаслідок порушення вимог екологічної безпеки тощо. 

Даний спецкурс спрямований на формування належного рівня знань 

та практичних навичок у здобувачів освіти щодо врегулювання 

відносин, які спрямовані на забезпечення екологічної безпеки бізнесу, 

аналізі судової практики та міжнародного досвіду в даній сфері. 

Відповідно до опису освітньої програми «Право» викладання зазначених 

навчальних дисциплін забезпечує досягнення здобувачами освіти 



програмних результатів навчання 3, 4, 6, 7, 11, 13, 17, 18, що визначені 

Стандартом вищої освіти зі спеціальності 081 Право для другого 

(магістерського) рівня вищої освіти, затвердженим Наказом Міністерства 

освіти і науки України №643 від 20.07.2022 року. Викладання зазначених 

навчальних дисциплін зорієнтовано на формування у здобувачів вищої освіти 

теоретичних знань та розвиток практичних фахових навичок у сфері 

забезпечення безпеки бізнесу.   

Результатами поглибленого вивчення здобувачами освіти вибіркового 

блоку навчальних дисциплін мають стати: 

- збір та інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел, включаючи 

наукову та професійну літературу з теорії господарського права і 

господарського процесуального права, а також з теорії фінансового 

права, трудового права, інформаційного права, кримінального права, 

екологічного права тощо з питань правового забезпечення безпеки 

бізнесу, та перевіряти їх на достовірність, використовуючи сучасні 

методи дослідження; 

- вміння робити презентацію дослідження з тематики правового 

забезпечення безпеки бізнесу, зокрема: питань забезпечення безпеки 

окремих видів господарської діяльності, безпеки на фінансовому 

ринку, захисту прав та інтересів суб’єктів бізнесу, електронної 

комерції, фінансової безпеки, інформаційної, кадрової, екологічної 

безпеки, кримінально-правових аспектів безпеки бізнесу тощо, 

застосовуючи першоджерела та прийоми правової інтерпретації 

складних комплексних та міждисциплінарних проблем, що постають з 

цього дослідження, арґументувати висновки; 

- обґрунтовано формулювати власну правову позицію з питань 

правового забезпечення безпеки бізнесу, зокрема, з проблематики 

безпеки бізнесу окремих видів господарської діяльності, захисту прав 

та інтересів суб’єктів бізнесу, правового забезпечення фінансової 

безпеки, кадрової, кримінально-правової, інформаційної безпеки та у 

галузі ІТ-бізнесу тощо, вміти опонувати, оцінювати докази та наводити 

переконливі арґументи; 

- вміння дискутувати зі складних правових проблем з тематики 

правового забезпечення безпеки бізнесу, пропонувати та 

обґрунтовувати варіанти їх розв’язання; 

- використовувати передові знання і методики у процесі правотворення 

та правозастосування інститутів публічного та приватного права і 

кримінальної юстиції, зокрема щодо вирішення питань правового 

забезпечення безпеки бізнесу, які охоплюються положеннями різних 

галузей права: господарського, фінансового, кримінального, трудового, 

екологічного тощо;  

- аналізувати та оцінювати практику застосування окремих інститутів 

правового забезпечення безпеки бізнесу; 



- вміння інтегрувати необхідні знання та розв’язувати складні задачі у 

сфері забезпечення безпеки бізнесу, використовуючи знання з різних 

галузей права, у певних сферах професійної діяльності; 

- визначати актуальну практичну чи наукову проблему у сфері правового 

забезпечення безпеки бізнесу, планувати і виконувати дослідження на 

її вирішення, обирати релевантні методології та джерела. 

Досягнення здобувачами освіти цих та інших результатів навчання 

забезпечує дотримання ними у майбутній фаховій діяльності європейських та 

міжнародних стандартів правничої професії при здійсненні науково-

практичної та педагогічної діяльності.   

 Отримані знання та навички формують у здобувачів освіти 

компетентності, що відповідають сучасним потребам ринку праці, 

суспільства і держави, а саме: 

- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

- здатність застосовувати медіацію та інші правові інструменти 

альтернативного позасудового розгляду та вирішення правових спорів 

у питаннях забезпечення безпеки бізнесу; 

- здатність застосовувати міждисциплінарний підхід в оцінці правових 

явищ та правозастосовній діяльності; 

- здатність ухвалювати рішення у ситуаціях, що вимагають системного, 

логічного та функціонального тлумачення норм господарського права, 

фінансового, трудового, кримінального, інформаційного, екологічного 

права тощо з проблематики забезпечення безпеки бізнесу, а також 

розуміння особливостей практики їх застосування;  

- здатність доносити до фахівців та нефахівців у сфері правового 

забезпечення безпеки бізнесу інформацію, ідеї, зміст проблем та 

характер оптимальних рішень з належною арґументацією; 

- здатність самостійно готувати проекти актів правозастосування, 

враховуючи вимоги щодо їх законності, обґрунтованості та 

вмотивованості;  

- здатність аналізувати та інтерпретувати результати наукових 

досліджень з проблематики забезпечення безпеки бізнесу, враховуючи 

використання міждисциплінарних та порівняльно-правових підходів.   

Забезпечення досягнення програмних результатів навчання, визначених 

за навчальними дисциплінами вибіркового блоку, відбувається завдяки: 

 викладанню навчальних дисциплін кваліфікованими  фахівцями, у 

тому числі у формі авторських курсів; 

 залучення здобувачів освіти до науково-дослідної діяльності у сфері 

правового забезпечення безпеки бізнесу; 

 проведення гостьових лекцій та майстер-класів з питань з питань 

правового забезпечення безпеки бізнесу, у тому числі суддями, провідними 

фахівцями-практиками та відомими науковцями;  

 широкому застосуванню методу практичного вирішення 

юридичних задач (казусів); 



 використання в освітньому процесі інтерактивних форм проведення 

занять;  

 опрацюванню здобувачами вищої освіти значного масиву 

іншомовних джерел;  

 індивідуальному консультуванню здобувачів вищої освіти та 

високого рівня організації їх самостійної роботи;  

 отриманню практичного досвіду застосування набутих знань під час 

проходження переддипломної та асистентської практики. 
 

 

 

 


