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Інститут прокуратури та кримінальної юстиції:
1.1. Профіль освітньої програми «Прокурор у кримінальному
провадженні»
Кафедра кримінального процесу
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
1.1.7.

Нагляд прокурора за законністю проведення негласних слідчих (розшукових) дій
Нагляд прокурора за законністю проведення слідчих (розшукових) дій
Теорія та практика застосування заходів забезпечення кримінального провадження
Судовий контроль під час досудового розслідування у кримінальному провадженні
Підтримання прокурором публічного обвинувачення
Прокурор у судовому провадженні з перегляду судових рішень
Повноваження прокурора у особливих порядках кримінального провадження

Кафедра кримінального права № 1
1.1.8. Порівняльне кримінальне право
1.1.9. Питання кримінального права в практиці Європейського суду з прав людини
1.1.10. Виключення кримінальної відповідальності за законодавством України

Кафедра організації судових та правоохоронних органів
1.1.11. Правовий статус і функції органів правопорядку
1.1.12. Служба в органах прокуратури
1.1.13. Тактика та методика діяльності прокурора

Кафедра цивільного процесу
1.1.14. Прокурор в цивільному процесі

Кафедра криміналістики
1.1.15.
1.1.16.
1.1.17.
1.1.18.

Криміналістичні знання в діяльності прокурора
Розслідування злочинів корупційної спрямованості
Психологія слідчої та прокурорської діяльності
Основи кримінальної психології

Кафедра кримінології та кримінально-виконавчого права
1.1.19. Кримінологічна віктимологія
1.1.20. Правові засади запобігання корупції
1.1.21. Правові засади кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні

Господарсько-правовий факультет:
1.2. Профіль освітньої програми «Корпоративний юрист»
Кафедра господарського права
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.

Господарсько-правове забезпечення економічної політики держави
Актуальні проблеми господарського права
Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності
Інноваційне право
Інвестиційне право

1.2.6. Конкурентне право
1.2.7. Банківське право
1.2.8. Правове регулювання обігу цінних паперів
1.2.9. Правове регулювання відносин неплатоспроможності та банкрутства
1.2.10. Правове забезпечення діяльності малого та середнього підприємства

Кафедра цивільного процесу
1.2.11 .Виконавче провадження
1.2.12. Позов та позовне провадження
1.2.13. Міжнародний комерційний арбітраж

Кафедра трудового права
1.2.14. Локальне регулювання відносин у сфері праці.
1.2.15. Правове регулювання управління охороною праці

Кафедра цивільного права №1
1.2.16. Актуальні проблеми цивільно-правової відповідальності
1.2.17. Теорія та практика захисту цивільних права та інтересів
1.2.18. Право інтелектуальної власності

Кафедра екологічного права
1.2.19.
1.2.20.
1.2.21.
1.2.22.

Особливості правового регулювання видобутку корисних копалин
Правове регулювання поводження з виробничими та побутовими відходами
Вирішення спорів у галузі використання природних ресурсів та охорони довкілля
Правове регулювання використання природних ресурсів у господарської діяльності

Кафедра фінансового права
1.2.23. Правове регулювання податкового планування
1.2.24. Процедури податкового контролю

Кафедра кримінального права № 1
1.2.25. Проблеми кваліфікації корупційних та пов’язаних з корупцією злочинів

Кафедра міжнародного права
1.2.26. Правове регулювання внутрішнього ринку ЄС

1.3. Профіль освітньої програми «Медичне право»
Кафедра господарського права
1.3.1. Юридична відповідальність медичних та фармацевтичних працівників
1.3.2. Окремі види медичної діяльності
1.3.3. Державне регулювання та контроль в сфері медичної та фармацевтичної діяльності
1.3.4. Державна політика реформування сфери охорони здоров’я
1.3.5. Професійні вимоги до медичної та професійної діяльності
1.3.6. Охорона здоров’я матері та дитини
1.3.7. Правове регулювання надання психіатричної допомоги
1.3.8. Господарська діяльність в сфері фармацевтичного виробництва
1.3.9. Діяльність в сфері косметичної медицини
1.3.10. Медичні правовідносини з іноземним елементом

Кафедра кримінального права №1
1.3.11. Питання кримінальної відповідальності за злочини у сфері медичної діяльності

З

Кафедра цивільного права №1
1.3.12.
1.3.13.
1.3.14.
1.3.15.
1.3.16.

Право інтелектуальної власності
Страхове право
Договори у сфері надання медичних послуг
Актуальні проблеми цивільно-правової відповідальності
Теорія та практика захисту цивільних прав та інтересів

Кафедра екологічного права
1.3.22. Правове регулювання екологічної безпеки

Кафедра цивільного процесу
1.3.17. Судочинство в господарських судах

Кафедра адміністративного права та адміністративної діяльності
1.3.18. Господарська діяльності в фармації (правові засади фармації в Україні)
1.3.19. Державна політика в сфері охорони здоров’я
1.3.20. Митне право

1.4. Профіль освітньої програми «Юридичний консалтинг аграрного
бізнесу»
Кафедра земельного та аграрного права
1.4.1. Актуальні проблеми земельного законодавства
1.4.2. Державні гарантії сільськогосподарського землекористування
1.4.3. Інформаційні технології в земельному праві
1.4.4. Сучасні форми сільськогосподарського землекористування
1.4.6. Агроекологічне право
1.4.7. Ведення Державного земельного кадастру
1.4.8. Державна реєстрація земельних ділянок
1.4.9. Державна реєстрація земельних прав
1.4.10. Захист земельних прав в агробізнесі
1.4.11. Земельно-правові процедури
1.4.12. Право орендного сільськогосподарського землекористування
1.4.13. Право сільськогосподарського землекористування громадян
1.4.14. Суб’єкти сільськогосподарського землекористування
1.4.15. Сільськогосподарське право ЄС
1.4.16. Особливості вирішення орендно-земельних спорів
1.4.17. Публічно-приватне партнерство в агробізнесі
1.4.18. Правове регулювання природокористування в агросфері
1.4.19. Відповідальність за правопорушення в агросфері
1.4.20. Юридичний консалтинг у рослинництві та тваринництві
1.4.21. Право продовольчої безпеки
1.4.22. Право ветеринарної медицини

Кафедра адміністративного права та адміністративної діяльності
1.4.23. Державний контроль в агросфері
1.4.24. Дозвільна система агробізнесу
1.4.25. Адміністрування реєстраційної діяльності

Кафедра історії держави та права
1.4.26. Ґенеза земельного законодавства
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Кафедра цивільного права №1
1.4.27. Договірне право

Кафедра кримінології та кримінально-виконавчого права
1.4.28. Запобігання корупції в агросфері

Кафедра цивільного процесу
1.4.29. Особливості розгляду окремих категорій цивільних справ

Кафедра екологічного права
1.4.30. Правове регулювання використання природних ресурсів в сільськогосподарській
діяльності

Слідчо-криміналістичний інститут:
1.5. Профіль освітньої програми «Досудове розслідування»
Кафедра кримінального процесу та ОРД
1.5.1. Негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні
1.5.2. Теорія і практика застосування заходів забезпечення кримінального провадження
1.5.3. Угоди в кримінальному провадженні

Кафедра кримінології та кримінально-виконавчого права
1.5.4. Правові засади запобігання наркозлочинності
1.5.5. Кримінологічні засади запобігання кіберзлочинності
1.5.6. Кримінологічні засади запобігання злочинності у сфері інтелектуальної власності
1.5.7. Кримінологічна віктимологія
1.5.8. Правові засади запобігання організованій злочинності
1.5.9. Правові засади запобігання насильству у сім’ї
1.5.10. Тендерно-правова експертиза нормативно-правових актів та проектів нормативноправових актів

Кафедра криміналістики
1.5.11.
1.5.12.
1.5.13.
1.5.14.
1.5.15.

Призначення та проведення криміналістичних експертиз
Трасологічна експертиза
Види судових експертних проваджень
Психологія слідчої діяльності
Основи кримінальної психології

Кафедра міжнародного права
1.5.16.
1.5.17.
1.5.18.
1.5.19.
1.5.20.

Міжнародне співробітництво у боротьбі зі злочинністю
Універсальні та регіональні системи захисту прав людини
Захист прав людини в умовах збройного конфлікту
Право Європейського Союзу в сфері юстиції та внутрішніх справ
Процедура розгляду справ Європейським судом з прав людини

Кафедра адміністративного права та адміністративної діяльності
1.5.21. Адміністративна діяльність органів Національної поліції
1.5.22. Поліцейське право

Кафедра кримінального права №2
1.5.23. Кримінальна відповідальність за корупційні злочини
1.5.24. Кримінальна відповідальність за злочини проти власності
1.5.25. Кримінальна відповідальність за злочини проти життя та здоров’я
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1.6. Профіль освітньої програми «Юридичний антикорупційний
менеджмент»
Кафедра кримінології та кримінально-виконавчого права
1.6.1. Антикорупційна експертиза нормативно-правових актів та проектів нормативноправових актів
1.6.2. Кримінологічна віктимологія
1.6.3. Фінансовий контроль за діяльністю осіб уповноважених на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування
1.6.4. Антикорупційний моніторинг: питання організації та проведення
1.6.5. Запобігання транснаціональної організованої злочинності

Кафедра адміністративного права та адміністративної діяльності
1.6.6. Поліцейське право
1.6.7. Запобігання корупції в публічній сфері

Кафедра екологічного права
1.6.8. Правове регулювання екологічної безпеки
1.6.9. Правове забезпечення охорони природних ресурсів та комплексів

Кафедра міжнародного права
1.6.10. Право Європейського Союзу в сфері юстиції та внутрішніх справ
1.6.11. Міжнародне співробітництво у боротьбі зі злочинністю

Кафедра кримінального права №2
1.6.12. Кримінальна відповідальність за корупційні злочини
1.6.13. Кримінальна відповідальність за злочини проти власності
1.6.14. Кримінальна відповідальність за злочини в сфері фінансової діяльності

1.7. Профіль освітньої програми «Судова експертиза»
Кафедра криміналістики
1.7.1. Правовий статус судового експерта
1.7.2. Призначення та проведення криміналістичних експертиз
1.7.3. Прийняття рішень судовим експертом
1.7.4. Складання процесуальних документів судового експерта
1.7.5. Види судово-експертних проваджень
1.7.6. Почеркознавча та авторознавча експертиза
1.7.7. Технічна експертиза документів
1.7.8. Трасологічна експертиза
1.7.9. Експертиза холодної зброї
1.7.10. Портретна експертиза
1.7.11. Експертні недоліки і помилки
1.7.12. Оцінка результатів діяльності судового експерта
1.7.13. Залучення судового експерта в цивільному, господарському та адміністративному
процесах
1.7.14. Фототехнічна експертиза
1.7.15. Матеріалознавчі експертизи
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1.8. Профіль освітньої програми «Поліцейське право»
Кафедра адміністративного права та адміністративної діяльності
1.8.1. Правове регулювання служби в Національній поліції
1.8.2. Профілактична діяльність поліції
1.8.3. Запобігання та протидія корупції в органах поліції
1.8.4. Поліцейське право ЄС
1.8.5. Адміністративна діяльність спеціальної поліції та особливого призначення
1.8.6. Адміністративна діяльність патрульної поліції, поліції охорони та кіберполіції
1.8.7. Дозвільна система поліції
1.8.8. Взаємодія Національної поліції з громадянами, громадськими та міжнародними
організаціями
1.8.9. Інформаційно-правові технології та інформаційні ресурси Національної поліції.
1.8.10. Співробітництво Національної поліції з органами міграційної, прикордонної служби
та надзвичайних ситуацій

Інститут підготовки кадрів для органів юстиції України:
1.9. Профіль освітньої програми «Національна юстиція»
Кафедра цивільного права №1
1.9.1. Договірне право
1.9.2. Страхове право
1.9.3. Порівняльне цивільне право
1.9.4. Право інтелектуальної власності
1.9.5. Актуальні проблеми відповідальності учасників цивільних відносин
1.9.6. Спадкове право
1.9.7. Договори у сфері надання медичних услуг
1.9.8. Актуальні проблеми цивільного права
1.9.9. Теорія та практика захисту цивільних прав та інтересів
1.9.10. Договори у сфері сімейних відносин

Кафедра цивільного процесу
1.9.11.
1.9.12.
1.9.13.
1.9.14.
1.9.15.

Альтернативний розгляд цивільних справ
Загальні правила вчинення нотаріальних дій
Процесуальні питання виконання судових рішень
Посвідчення безспірних фактів
Визнання та виконання рішень іноземних судів та арбітражів

Кафедра кримінального процесу
1.9.15.
1.9.16.
1.9.17.
1.9.18.

Суд у кримінальному провадженні
Теорія та практика кримінального процесуального доказування
Забезпечення права на справедливий суд у кримінальному провадженні
Апеляційне та касаційне оскарження судових рішень

Кафедра кримінології та кримінально-виконавчого права
1.9.19. Антикорупційна експертиза нормативно-правових актів та проектів нормативноправових актів
1.9.20. Кримінологічна віктимологія
1.9.21. Правові засади запобігання корупції

Кафедра міжнародного права
1.9.22. Міжнародне співробітництво у боротьбі зі злочинністю
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1.9.23.
1.9.24.
1.9.25.
1.9.26.
1.9.27.

Універсальні та регіональні системи захисту прав людини
Захист прав людини в умовах збройного конфлікту
Право Європейського Союзу в сфері юстиції та внутрішніх справ
Процедура розгляду справ Європейським судом з прав людини
Правове регулювання відносин України та Європейського Союзу

,

Кафедра екологічного права
1.9.28. Правове регулювання екологічної безпеки
1.9.29. Проблеми застосування юридичної відповідальності за порушення екологічного
законодавства
1.9.30. Вирішення спорів у галузі використання природних ресурсів та охорони довкілля

Кафедра організації судових та правоохоронних органів
1.9.31. Організація діяльності адвокатури
1.9.32. Актуальні питання судової реформи

Кафедра кримінального права №1
1.9.33. Виключення кримінальної відповідальності за законодавством України

Кафедра адміністративного права
1.9.34. Гарантії справедливого суду у провадженні з розгляду публічно-правових спорів

1.10. Профіль освітньої програми «Судове адміністрування та
судова діяльність»
Кафедра організації судових та правоохоронних органів
1.10.1. Правове забезпечення роботи суду
1.10.2. Теорія і практика притягнення до юридичної відповідальності суддів та працівників
апарату судів
1.10.3. Актуальні проблеми судової реформи
1.10.4. Судові системи та порівняльне судове право

Кафедра цивільного права №1
1.10.5. Договірне право
1.10.6. Право інтелектуальної власності
1.10.7. Актуальні проблеми цивільного права
1.10.8. Теорія і практика захисту цивільних прав та інтересів
1.10.9. Актуальні проблеми цивільно-правової відповідальності
1.10.10. Порівняльне цивільне право

Кафедра цивільного процесу
1.10.11.
1.10.12.
1.10.13.
1.10.14.
1.10.15.
1.10.16.

Судові рішення у цивільному процесі
Практика ЄСПЛ у цивільному судочинстві
Докази та доказування у цивільному процесі
Наказне та окреме провадження у цивільному судочинстві
Позов та позовне провадження
Європейські стандарти цивільного процесу

Кафедра кримінального процесу
1.10.17.
1.10.18.
1.10.19.
1.10.20.

Суд у кримінальному провадженні
Теорія і практика обгрунтування рішень у кримінальному провадженні
Теорія і практика застосування заходів забезпечення кримінального провадження
Забезпечення прав особи у кримінальному провадженні
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1.10.21. Забезпечення права на справедливий суд у кримінальному провадженні
1.10.22. Апеляційне та касаційне оскарження судових рішень

Кафедра кримінології та кримінально-виконавчого права
1.10.23. Правові засади запобігання корупції
1.10.24. Антикорупційна експертиза нормативно-правових актів та проектів нормативноправових актів
1.10.25. Правовий механізм виконання кримінальних покарань

Кафедра трудового права
1.10.26. Правове регулювання охорони праці в органах юстиції
1.10.27. Правове регулювання захисту інформації та запобігання корупції у сфері праці

Кафедра адміністративного права
1.10.28. Адміністративне судочинство

Кафедра міжнародного права
1.10.29. Універсальні та регіональні системи захисту прав людини

Кафедра організації судових та правоохоронних органів
1.10.30. Судовий кадровий менеджмент
1.10.31. Комунікація у суді

Кафедра міжнародного права
1.10.32. Процедура розгляду справ Європейським судом з прав людини

1. 11. Профіль освітньої програми «Публічне адміністрування у сфері
юстиції»
Кафедра адміністративного права
1.11.1.
1.11.2.
1.11.3.
1.11.4.
1.11.5.
1.11.6.
1.11.7.
1.11.8.

Протидія корупції у публічній службі
Інформаційне забезпечення публічного адміністрування
Відповідальність публічних службовців
Електронне урядування та надання адміністративних послуг
Адміністративні договори
Перегляд судових рішень у спорах за участю суб’єктів публічного адміністрування
Контрольно-наглядові процедури органів юстиції
Судовий розгляд справ про адміністративні правопорушення

Кафедра кримінології та кримінально-виконавчого права
1.11.9. Фінансовий контроль за діяльністю осіб уповноважених на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування

Міжнародно-правовий факультет
1.12. Профіль освітньої програми «Міжнародне публічне право»
Кафедра міжнародного права
1.12.1. Основи геополітики
1.12.2. Колізійне регулювання права власності
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Кафедра цивільного процесу
1.12.3. Міжнародний цивільний процес
1.12.4. Міжнародний комерційний арбітраж

Кафедра господарського права
1.12.5.
1.12.6.
1.12.7.
1.12.8.
1.12.9.

Право СОТ
Правове регулювання права власності
Правовий режим іноземного інвестування
Корпоративне право
Правові режими господарювання в окремих секторах національної економіки

Кафедра організації судових та правоохоронних органів
1.12.10. Судові системи та порівняльне судове право
1.12.11 .Порівняльна адвокатура

Кафедра криміналістики
1.12.12. Юридична психологія

Кафедра теорії держави і права
1.12.13. Правова карта світу

Кафедра кримінології та кримінально-виконавчого права
1.12.14. Кримінально-виконавче право

1. 13. Профіль освітньої програми «Право Європейського Союзу»
Кафедра міжнародного права
1.13.1.
1.13.2.
1.13.3.
1.13.4.
1.13.5.
1.13.6.
1.13.7.
1.13.8.

Право Європейського Союзу в сфері юстиції і внутрішніх спав
Основи геополітики
Права людини в Європейському Союзі
Європейський Союз в міжнародних відносинах
Енергетичне право Європейського Союзу
Правове регулювання відносин України та Європейського Союзу
Судова система Європейського Союзу
Правове регулювання членства в ЄС

Кафедра цивільного процесу
1.13.9. Міжнародний цивільний процес
1.13.10. Цивільний процес Європейського Союзу

Факультет правосуддя
1.14. Профіль освітньої програми «Правосуддя та судова діяльність»
Профіль освітньої програми «Нотаріат та виконавче провадження»
Кафедра цивільного процесу
1.14.1.
1.14.2.
1.14.3.
1.14.4.
1.14.5.
1.14.6.
1.14.7.
1.14.8.

Нотаріальний процес
Оскарження дій та бездіяльності державного виконавця
Представництво прокурором інтересів держави
Міжнародний цивільний процес
Виконавче провадження
Судовий розгляд окремих категорій господарських спорів
Перегляд судових рішень у цивільному та господарському судочинстві
Транснаціональний обіг нотаріальних актів

1.14.9. Особливості звернення стягнення на майно боржника
1.14.10. Альтернативний розгляд цивільних справ
1.14.11. Міжнародний комерційний арбітраж
1.14.12. Судочинство в господарських судах
1.14.13. Судовий розгляд окремих категорій цивільних спорів
1.14.14. Відновлення платоспроможності боржника та банкрутство
1.14.15. Визнання та виконання рішень іноземних судів

Кафедра кримінального процесу
1.14.16. Забезпечення права на справедливий суд у кримінальному провадженні
1.14.17. Порівняльний кримінальний процес
1.14.18. Адвокат у кримінальному провадженні
1.14.19. Особливі порядки кримінального провадження
1.14.20. Прокурор у кримінальному провадженні
1.14.21. Судовий контроль під час досудового розслідування в кримінальному провадженні
1.14.22. Апеляційне та касаційне оскарження судових рішень у кримінальному провадженні

Кафедра кримінального права №1
1.14.23. Питання кримінального права в практиці європейського суду з прав людини
1.14.24. Кваліфікація корупційних та пов’язаних з корупцією злочинів

Кафедра організації судових та правоохоронних органів
1.14.25. Правове забезпечення роботи суду
1.14.26. Правовий статус та функції прокуратури
1.14.27. Організація діяльності адвокатури
1.14.28. Теорія і практика притягнення до юридичної відповідальності суддів та
працівників апарату судів
1.14.29. Актуальні проблеми судової реформи
1.14.30. Безоплатна правова допомога
1.14.31. Судовий кадровий менеджмент
1.14.32. Комунікація у суді

Кафедра кримінології та кримінально-виконавчого права
1.14.33. Звільнення від відбування покарань

Кафедра адміністративного права
1.14.34. Теорія та практика розгляду справ про адміністративні правопорушення

Фінансово-правовий факультет
1.15. Профіль освітньої програми «Пенсійне забезпечення та соціальне
страхування»
Кафедра трудового права
1.15.1.
1.15.2.
1.15.3.
1.15.4.
1.15.5.
1.15.6.
1.15.7.

Організація роботи в органах пенсійного фонду України
Загальнообов’язкове державне соціальне страхування
Недержавне пенсійне забезпечення
Розгляд спорів у сфері пенсійного забезпечення
Матеріальні та процесуальні особливості захисту соціальних прав
Практикум з пенсійного забезпечення
Правове регулювання соціального обслуговування

Кафедра адміністративного права та адміністративної відповідальності
1.15.8. Правові основи теорії публічного управління
1.15.9. Правові засади публічних закупівель в сфері соціального захисту

1.16. Профіль освітньої програми «Публічні фінанси»
Кафедра фінансового права
1.16.1. Правові позиції Конституційного Суду України і Європейського суду з прав
людини щодо публічних фінансів
1.16.2. Фінансово-правові засади діяльності державних банків
1.16.3. Податкові режими
1.16.4. Захист інтересів держави в сфері оподаткування
1.16.5. Оподаткування операцій із об'єктами права інтелектуальної власності
1.16.6. Подвійне оподаткування: природа та шляхи усунення

Кафедра міжнародного права
1.16.7. Правове регулювання внутрішнього ринку ЄС

Кафедра аграрного права
1.16.8. Право продовольчої безпеки

Кафедра екологічного права
1.16.9. Правові засади фінансового забезпечення охорони довкілля та раціонального
природокористування

Кафедра цивільного права №2
1.16.10. Кредитно-фінансові правовідносини в Україні

Кафедра кримінології та кримінально-виконавчого права:
1.16.11. Правові засади запобігання корупції
1.16.12. Фінансовий контроль за діяльністю осіб, уповноважених на здійснення публічного
адміністрування

Кафедра адміністративного права та адміністративної діяльності
1.16.13. Публічне адміністрування в сфері економіки та фінансів

Кафедра кримінального права №2
1.16.14. Кримінальна відповідальність за злочини в сфері фінансової діяльності
1.16.15. Кримінальна відповідальність за корупційні злочини

1.17. Профіль освітньої програми «Митна справа»
Кафедра адміністративного права та адміністративної діяльності
1.17.1.
1.17.2.
1.17.3.
1.17.4.
1.17.6.
1.17.7.

Форми та методи публічного адміністрування у митній справі
Митна служба України
Митна вартість товарів та методи її визначення
Митні формальності на транспорті
Інформаційні ресурси у державній митній справі
Провадження у справах про порушення митних правил

Кафедра міжнародного права
1.17.8. Міжнародне митне право
1.17.9. Митне право ЄС
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Кафедра кримінального права №2
1.17.10. Кримінальна відповідальність за злочини в сфері фінансової діяльності
1.17.11. Кримінальна відповідальність за корупційні злочини

1.18. Профіль освітньої програми «Адміністрування місцевого
самоврядування»
Кафедра державного будівництва
1.18.1. Муніципальна служба
1.18.2. Юридична служба в органах державної влади та місцевого самоврядування
1.18.3. Міжнародно-правові стандарти місцевого самоврядування
1.18.4. Правові засади муніципально-правової відповідальності та контролю у сфері
місцевого самоврядування

Кафедра адміністративного права
1.18.5.
1.18.6.
1.18.7.
1.18.8.

Адміністративні договори
Правове регулювання електронного урядування в Україні
Правове регулювання запобігання та протидії корупції в місцевому самоврядуванні
Контрольно-наглядові процедури

Кафедра конституційного права України
1.18.9. Правові основи публічної комунікації
самоврядування

в органах державної влади та місцевого

Кафедра теорії держави та права
1.18.10. Публічне право

Кафедра господарського права
1.18.11. Органи місцевого самоврядування в господарській сфері

Кафедра аграрного та земельного права
1.18.12. Правові засади благоустрою населених пунктів
1.18.13. Земельно-реєстраційні процедури в системі місцевого самоврядування

Кафедра кримінального права №2
1.18.14. Кримінальна відповідальність за злочини в сфері фінансової діяльності
1.18.15. Кримінальна відповідальність за корупційні злочини
1.18.16. Кримінальна відповідальність за злочини проти виборчих прав громадян

1.19. Профіль освітньої програми «Публічне адміністрування»
Кафедра адміністративного права та адміністративної діяльності
1.19.1.
1.19.2.
1.19.3.
1.19.4.
1.19.5.

Інформаційне право
Девіантологія публічного управління
Адміністративне право ЄС
Адміністративне законодавство України (тестові технології)
Публічне адміністрування міграційних процесів

Кафедра кримінального права №2
1.19.6. Кримінальна відповідальність за злочини проти виборчих прав громадян
1.19.7. Кримінальна відповідальність за корупційні злочини
1.19.8. Кримінальна відповідальність за злочини проти життя та здоров’я
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Кафедра трудового права
1.19.9.Особливості правового регулювання праці державних службовців в сфері службовотрудових відносин
1.19.10. Правове регулювання праці суддів
1.19.11. Правове регулювання трудових відносин посадових осіб органів місцевого
самоврядування
1.19.12. Особливості дисциплінарної відповідальності в сфері публічного адміністрування

Кафедра господарського права
1.19.13. Галузеві механізми організаційно-господарського впливу
1.19.14. Правовий захист економічної конкуренції

Кафедра цивільного права №2
1.19.15. Правові форми участі юридичних осіб публічного права у цивільних відносинах
1.19.16. Надання публічних послуг

Факультет адвокатури
1.20. Профіль освітньої програми «Адвокатура»
Кафедра організації судових та правоохоронних органів
1.20.1.
1.20.2.
1.20.3.
1.20.4.
1.20.5.
1.20.6.

Актуальні проблеми судової реформи
Безоплатна правова допомога
Міжнародні стандарти адвокатури
Адвокат у Європейському суді з прав людини
Тактика та методика адвокатської діяльності
Порівняльна адвокатура

Кафедра цивільного права № 1
1.20.7. Актуальні проблеми цивільного права
1.20.8. Право інтелектуальної власності
1.20.9. Спадкове право
1.20.10. Страхове право
1.20.11. Договірне право
1.20.12. Договори у сфері надання медичних послуг
1.20.13. Договори у сфері сімейних відносин
1.20.14. Актуальні проблеми цивільно-правової відповідальності
1.20.15. Теорія і практика захисту цивільних прав та інтересів
1.20.16. Порівняльне цивільне право

Кафедра господарського права
1.20.17. Корпоративне право та корпоративне управління
1.20.18. Правове забезпечення зовнішньоекономічної діяльності
1.20.19. Інвестиційне право

Кафедра аграрного та земельного права
1.20.20. Адвокат у земельних спорах

Кафедра адміністративного права
1.20.21. Теорія та практика розгляду справ про адміністративні правопорушення
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Кафедра цивільного процесу
1.20.22. Міжнародний комерційний арбітраж та третейський розгляд
1.20.23. Виконавче провадження

Кафедра трудового права
1.20.24. Трудові спори

Кафедра кримінології та кримінально-виконавчого права
1.20.25. Звільнення від відбування покарань

Кафедра фінансового права
1.20.26. Адвокат у податкових спорах

Кафедра кримінального процесу
1.20.27. Адвокат у судово-контрольному провадженні
1.20.28. Адвокат в особливих порядках кримінального провадження
1.20.29. Юридична риторика та процесуальні документи адвоката у кримінальному
провадженні
1.20.30. Адвокат у судовому провадженні з перегляду судових рішень

Кафедра кримінального права №1
1.20.31. Проблеми теорії і практики звільнення від кримінальної відповідальності
1.20.32. Теорія і практика призначення покарання за кримінальним правом України

Заочний факультет №1 та №2, вечірній факультет
1.21. Профіль освітньої програми «Досудове розслідування»
Кафедра кримінального процесу та ОРД
1.21.1. Негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні
1.21.2. Теорія і практика застосування заходів забезпечення кримінального провадження
1.21.3. Угоди в кримінальному провадженні

Кафедра кримінології та кримінально-виконавчого права
1.21.4. Правові засади запобігання наркозлочинності
1.21.5. Кримінологічні засади запобігання кіберзлочинності
1.21.6. Кримінологічні засади запобігання злочинності у сфері інтелектуальної власності
1.21.7. Кримінологічна віктимологія
1.21.8. Правові засади запобігання організованій злочинності
1.21.9. Правові засади запобігання насильству у сім’ї
1.21.10. Тендерно-правова експертиза нормативно-правових актів та проектів нормативноправових актів

Кафедра криміналістики
1.21.11.
1.21.12.
1.21.13.
1.21.14.
1.21.15.

Призначення та проведення криміналістичних експертиз
Трасологічна експертиза
Види судових експертних проваджень
Психологія слідчої діяльності
Основи кримінальної психології

Кафедра міжнародного права
1.21.16. Міжнародне співробітництво у боротьбі зі злочинністю
1.21.17. Універсальні та регіональні системи захисту прав людини
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1.21.18. Захист прав людини в умовах збройного конфлікту
1.21.19. Право Європейського Союзу в сфері юстиції та внутрішніх справ
1.21.20. Процедура розгляду справ Європейським судом з прав людини

Кафедра адміністративного права та адміністративної діяльності
1.21.21. Адміністративна діяльність органів Національної поліції
1.21.22. Поліцейське право

Кафедра організації судових та правоохоронних органів
1.21.23. Судова медицина та судова психіатрія

Кафедра кримінального права №1
1.21.24.
1.21.25.
1.21.26.
1.21.27.

Сучасні проблеми кримінально-правової охорони власності
Теорія та практика кваліфікації злочинів у сфері господарської діяльності
Кримінально-правова охорона життя та здоров’я особи
Кримінально-правові питання боротьби з організованої злочинністю

1.22. Профіль освітньої програми «Підприємницьке право»
Кафедра господарського права
1.22.1 Інвестиційне право
1.22.2. Господарські договори
1.22.3. Банківське право
1.22.4. Майнова основа господарювання
1.22.5. Інноваційне право

Кафедра фінансового права
1.22.6. Оподаткування доходів суб’єктів господарювання
1.22.7. Правові основи бухгалтерського обліку

Кафедра кримінального права №1
1.22.8. Теорія та практика кваліфікації злочинів у сфері господарської діяльності

Кафедра кримінального права №2
1.22.9. Кримінальна відповідальність за злочини в сфері фінансової діяльності

Кафедра міжнародного права
1.22.10. Корпоративне право і управління в ЄС
1.22.11. Міжнародне торгівельне та інвестиційне право

1.23. Профіль освітньої програми «Адміністрування місцевого
самоврядування»
Кафедра державного будівництва
1.23.1. Муніципальна служба
1.23.2. Юридична служба в органах державної влади та місцевого самоврядування
1.23.3. Міжнародно-правові стандарти місцевого самоврядування
1.23.4. Правові засади муніципально-правової відповідальності та контролю у сфері
місцевого самоврядування

Кафедра теорії держави та права
1.23.5. Публічне право
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Кафедра адміністративного права
1.23.6. Адміністративні договори
1.23.7. Правове регулювання електронного урядування в Україні
1.23.8. Правове регулювання запобігання та протидії корупції в місцевому самоврядуванні
1.23.9. Контрольно-наглядові процедури

Кафедра конституційного права України
1.23.10. Правові основи публічної комунікації в органах державної влади та місцевого
самоврядування

Кафедра господарського права
1.23.11. Органи місцевого самоврядування в господарській сфері

Кафедра аграрного та земельного права
1.23.12. Правові засади благоустрою населених пунктів
1.23.13. Земельно-реєстраційні процедури в системі місцевого самоврядування.

II. Вибіркові навчальні дисципліни
спеціальної фахової підготовки за вільним вибором студента
(СФПВВ)
Спеціальність 082/293 «Міжнародне право»
Міжнародно-правовий факультет
2.1. Профіль освітньої програми «Міжнародне права»
Кафедра міжнародного права
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.
2.1.7.
2.1.8.
2.1.9.

Міжнародне енергетичне право
Конкуренційне (антимонопольне) право Євросоюзу
Шлюбно-сімейне та спадкове право у міжнародному приватному праві
Міжнародне транспортне право
Міжнародне співробітництво у цивільних та кримінальних справах
Корпоративне право і управління в ЄС
Процедура розгляду справ Європейським судом з прав людини
Колізійне регулювання договірних та позадоговірних зобов’язань
Міжнародне право примислової власності та авторське право

Кафедра цивільного процесу
2.1.10. Міжнародний цивільний процес та комерційний арбітраж
2.1.11 .Цивільний процес ЄС

Кафедра фінансового права
2.1.12. Міжнародне податкове право
2.1.13. Податкове право ЄС

Кафедра господарського права
2.1.14. Право СОТ та зовнішньоекономічні контракти

Кафедра теорії держави і права
2.1.15. Сучасні правові теорії

Кафедра іноземних мов №2
2.1.16. Сучасні перекладацькі технології. Системи автоматизації перекладу
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Спеціальність 051 «Економіка»
Фінансово-правовий факультет
2.2. Профіль освітньої програми «Бізнес-консалтинг»
Кафедра економічної теорії
2.2.1. Нематеріальна економіка
2.2.2. Право та економіка
2.2.3. Консалтинг корпоративних бізнес-організацій
2.2.4. Консалтинг зв ’язків із громадськістю (РЯ-бізнес-консалтинг)
2.2.5. Консалтинг бізнес-проектів
2.2.6. Менеджмент та маркетинг послуг бізнес-консалтингу
2.2.7. Кадровий бізнес-консалтинг
2.2.8. Юридичний консалтинг
2.2.9. Консалтингова фірма
2.2.10. Економічна діагностика та аналітика у бізнес-консультуванні
2.2.11. Бізнес-статистика

Кафедра міжнародного права
2.2.12.
2.2.13.
2.2.14.
2.2.15.

Міжнародне економічне право
Право внутрішнього ринку ЄС
Корпоративне право ЄС
Транснаціональне банкрутство

Кафедра цивільного процесу
2.2.16. Міжнародний комерційний арбітраж та медіація

Кафедра господарського права
2.2.17. Консалтинг у сфері злиття та поглинання

Спеціальність 073 «Менеджмент»
Фінансово-правовий факультет
2.3. Профіль освітньої програми «Бізнес-адміністрування»
Кафедра економічної теорії
2.3.1. Маркетинг у глобальних середовищах
2.3.2. Управління персоналом
2.3.3. Управлінська економіка
2.3.4. Управлінські практики бізнес-комунікацій
2.3.5. Менеджмент інноваційного бізнесу
2.3.6. Консультативний менеджмент
2.3.7. Управлінський облік
2.3.8. Реінжиніринг бізнес-процесів
2.3.9. Управління вартістю бізнесу
2.3.10. Ризик-менеджмент
2.3.11. Корпоративний облік та фінансовий аналіз

Кафедра господарського права
2.3.12. Підприємницьке право

III. Вибіркові навчальні дисципліни наскрізного модулю «Юридична
клініка» (для студентів-клініцистів)
Спеціальність 081 «Право», Спеціальність 082/293 «Міжнародне право»
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Правничі професії та юридична практика
Національна правова система та міжнародне право
Конституційний Суд України. Роль Верховного Суду у розвитку юридичної практики
Практичні навички (юридичний клінічний практикум)

IV. Вибіркові навчальні дисципліни
професійно-практичної підготовки за вільним вибором студента
(ПППВВ)
Кафедра адміністративного права
4.1. Міграційне право
4.2. Адміністративні процедури
4.3. Правове забезпечення інформаційної безпеки
4.4. Гарантії справедливого суду у провадженні з розгляду справ про адміністративні
правопорушення
4.5.Захист прав приватних осіб у публічній сфері
4.6. Гарантії справедливого суду у провадженні з розгляду публічно-правових спорів

Кафедра господарського права
4.7. Економічна політика держави: зміст, види та правовий механізм реалізації
4.8. Суб’єкти організаційно-господарських повноважень, функції, система, особливості
господарської компетенції
4.9. Зовнішньоекономічна політика держави (правовий механізм формування та реалізації).
4.10. Правове регулювання умов зовнішньоекономічних договорів (контрактів)
4.11. Право СОТ
4.12. Правовий режим іноземного інвестування

Кафедра земельного та аграрного права
4.13.Земельні спори
4.14. Правове забезпечення земельно-реєстраційної реформи в Україні
4.15. Правова охорона земель як основного національного багатства України
4.16. Правове регулювання обігу земельних ділянок
4.17. Актуальні питання реалізації земельних прав

Кафедра фінансового права
4.18. Правові основи податкового контролю в Україні
4.19. Правове регулювання трансфертного ціноутворення
4.20. Відповідальність за порушення податкового законодавства
4.21. Правове регулювання податкового планування
4.22. Оподаткування доходів самозайнятих осіб

Кафедра міжнародного права
4.23.Захист прав людини в умовах збройного конфлікту
4.24. Право розв’язання міжнародних спорів
4.25. Правове регулювання внутрішнього ринку ЄС
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4.26. Міжнародно-правове регулювання окремих територіальних просторів (космічне,
повітряне, морське право)
4.27. Міжнародне економічне право
4.28. Право міжнародних договорів
4.29. Міжнародне енергетичне право
4.30. Конкуренційне (антимонопольне) право ЄС
4.31. Короративне право і управління в ЄС
4.32. Міжнародне інвестиційне право
4.33. Міжнародно-правове регулювання трудової міграції

Кафедра кримінального процесу
4.34. Прокурор у кримінальному провадженні
4.35. Теорія і практика обгрунтування рішень у кримінальному провадженні
4.36.Особливі порядки кримінального провадження
4.37. Проблеми тлумачення норм кримінального процесуального права
4.38. Виконання судових рішень у кримінальному провадженні
4.39.Забезпечення прав особи у кримінальному провадженні

Кафедра кримінального процесу та ОРД
4.40. Забезпечення прав учасників кримінального провадження під час здійснення
міжнародного співробітництва
4.41. Застосування практики Європейського Суду з прав людини у кримінальному
провадженні
4.42. Особливі порядки кримінального провадження

Кафедра кримінального права МІ
4.43.Основи кримінально-правової політики
4.44.Основні тренди розвитку сучасного кримінального права

Y. Вибіркові навчальні дисципліни

професійно-практичної підготовки за вільним вибором студентів, які
навчаються за освітньою програмою подвійних дипломів
(ПППВВ-пд)
Кафедра цивільного права МІ
5.1.International contracts law / Міжнародне договірне право
5.2.Theoretical bases o f the law o f corporations / Теоретичні засади юридичних осіб

Кафедра економічної теорії
5.3.International économies / Міжнародна економіка
5.4.Globalization and business management / Глобалізація та бізнес менеджмент

Кафедра міжнародного права
5.5.Introduction to the legal System o f Ukraine / Загальна характеристика правової системи
України

Кафедра теории держави та права
5.6. Advanced studies in european legal values / Поглиблений курс європейських правових
цінностей

Кафедра цивільного процесу
5.7. Advanced studies on european standards o f civil procedure / Поглиблений курс з
європейських стандартів цивільного судочинства
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Кафедра екологічного права
5.8. European environmental law / Європейське екологічне право

Кафедра історії держави і права України
5.9. Contemporary Legal History / Сучасна юридична історія

Кафедра кримінального права №1
5.10. Comparative criminal law / Порівняльне кримінальне право

Начальник навчально-методичного відділу

ПОГОДЖЕНО
Проректор з навчально-методичної роботи
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