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І. Вибіркові навчальні дисципліни 
за вільним вибором студента

Спеціальність 081 «Право» 
Освітньо-професійна програма «Право»

Факультет прокуратури:
1. Майнор «Прокуратура та кримінальна юстиція»

1.1. Організація діяльності прокуратури
1.2. Теорія та практика кримінального процесуального доказування
1.3. Теорія та практика кримінально-правової кваліфікації
1.4. Кримінологія
1.5. Прокурор у судових стадіях кримінального провадження
1.6. Кримінально-правові проблеми боротьби з організованою злочинністю
1.7. Розслідування кримінальних правопорушень: загальнокриміналістичні засади

методики, тактики та технологій
1.8. Психологія слідчої та прокурорської діяльності
1.9. Теорія та практика обгрунтування рішень у кримінальному процесі
1.10. Нагляд прокурора за слідчими (розшуковими) та негласними слідчими 

(розшуковими) діями
1.11. Кримінально-виконавче право
1.12. Прокурор в особливих порядках кримінального провадження
1.13. Актуальні питання застосування кримінального законодавства
1.14. Міжнародні стандарти прав людини у кримінальному праві

2. Майнор «Запобігання корупції»

2.1. Правові основи державної антикорупційної політики
2.2. Міжнародні стандарти протидії корупції
2.3. Правовий статус суб’єктів запобігання корупції
2.4. Запобігання корупції в публічній сфері
2.5. Антикорупційний комплаенс в господарській діяльності компаній
2.6. Фінансовий контроль в системі заходів запобігання корупції
2.7. Діяльність прокуратури у сфері запобігання корупції
2.8. Юридична відповідальність за корупційні правопорушення
2.9. Інформаційно-аналітичне забезпечення запобігання корупції
2.10. Антикорупційний моніторинг
2.11. Проблеми протидії економічній та організованій злочинності
2.12. Запобігання легалізації доходів, одержаних від корупційних злочинів
2.13. Розслідування корупційних кримінальних правопорушень
2.14. Правові основи оперативно-розшукової діяльності

3. Майнор «Судова експертиза»
3.1. Використання спеціальних знань в юридичній діяльності
3.2. Історія судової експертизи в Україні
3.3. Нормативно-правове регулювання судово-експертної діяльності
3.4. Судово-експертні методи та методики експертного дослідження. Судово-експертні 

технології
3.5. Судово-експертні установи в Україні
3.6. Правовий статус судового експерта
3.7. Інноваційні напрями судово-експертної діяльності. Тенденції формування 

перспективних різновидів судових експертиз
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3.8. Виявлення, вилучення (відібрання) об’єктів (зразків, слідів, речових доказів) для
судової експертизи

3.9. Міжнародний досвід та співробітництво в сфері експертної практики
3.10. Експертні помилки
3.11. Система криміналістичних експертиз: особливості призначення та проведення
3.12. Дослідження документів
3.13. Дослідження зброї
3.14. Судові експертизи у сфері інформаційних технологій

Господарсько-правовий факультет:
4. Майнор «Корпоративний юрист»

4.1. Актуальні проблеми господарського права
4.2. Корпоративне право
4.3. Правове регулювання торгівельної діяльності
4.4. Правові режими господарської діяльності в національній економіці
4.5. Податкове право
4.6. Банківське право
4.7. Конкурентне право
4.8. Правові засади кадрового менеджменту
4.9. Інвестиційне право
4.10. Інноваційне право
4.11. Правове регулювання використання природних ресурсів у господарській діяльності
4.12. Законодавче регулювання публічних закупівель
4.13. Правове регулювання бухгалтерського обліку
4.14. Еколого-правове забезпечення видобування нафти, газу та інших корисних копалин

5. Майнор «Європейське та міжнародне підприємницьке право»

5.1. Contemporary legal history / Сучасна юридична історія
5.2. International law of treaties І Право міжнародних договорів
5.3. Law of international organizations / Право міжнародних організацій
5.4. Universal and regional systems of human rights protection / Універсальні та регіональні 
5истеми захисту прав людини
5.5. International and EU environmental law / Міжнародне та європейське право 
навколишнього середовища
5.6. Introduction to European legal values / Вступ до європейських правових цінностей
5.7. Advanced studies on EU law / Поглиблені дослідження права Європейського Союзу
5.8. European standards of civil procedure / Європейські стандарти цивільного процесу
5.9. Legal aspects of the e-commerce І Правові аспекти електронної комерції
5.10. Public administration in space activity law / Публічне адміністрування у сфері 
космічної діяльності
5.11. Diplomatic and consular law / Дипломатичне і консульське право
5.12. International criminal law / Міжнародне кримінальне право
5.13. Comparative criminal law / Порівняльне кримінальне право
5.14. Transitional justice / Перехідне правосуддя

Факультет слідчої та детективної діяльності:
6. Майнор «Досудове розслідування»

6.1. Теорія та практика кримінального процесуального доказування
6.2. Теорія та практика кваліфікації кримінальних правопорушень
6.3. Теорія та практика застосування заходів забезпечення кримінального провадження
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6.4. Негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні
6.5. Юридична психологія
6.6. Розслідування кримінальних правопорушень: загальнокриміналістичні засади 
методики, тактики та технологій
6.7. Кримінологія
6.8. Практикум з криміналістики
6.9. Правові основи оперативно-розшукової діяльності
6.10. Психологія слідчої діяльності
6.11. Криміналістичні експертизи
6.12. Теорія та практика прийняття кримінальних процесуальних рішень
6.13. Кримінальна відповідальність за правопорушення проти власності
6.14. Організаційно-правові засади діяльності органів досудового розслідування

Факультет юстиції:
7. Майнор «Правове забезпечення діяльності органів юстиції»

7.1. Судове адміністрування
7.2. Правоосвітня діяльність органів юстиції
7.3. Адміністративні послуги в сфері юстиції
7.4. Нормо-проектувальна техніка та державна реєстрація нормативно-правових актів
7.5. Нотаріат
7.6. Виконавче провадження. Процедури банкрутства
7.7. Медіація та цивільне судочинство
7.8. Безоплатна правова допомога
7.9. Теорія та практика конституційного судочинства
7.10. Конституційний механізм захисту прав людини
7.11. Спадкове право
7.12. Правові основи пробації
7.13. Організація діяльності адвокатури
7.14. Правове регулювання праці держслужбовців

8. Майнор «Публічне адміністрування у сфері юстиції»
8.1. Правові основи публічного адміністрування
8.2. Адміністративна процедура
8.3. Публічна служба
8.4. Адміністративна юрисдикція в контексті забезпечення прав людини
8.5. Зарубіжний досвід публічного адміністрування
8.6. Інформаційно-правове забезпечення публічного адміністрування
8.7. Адміністративні послуги у сфері юстиції
8.8. Теорія і практика адміністративного судочинства
8.9. Порядок прийняття та державна реєстрація нормативно-правових актів публічної 
адміністрації
8.10. Протидія корупції у публічній службі
8.11. Контрольно-наглядова діяльність органів юстиції
8.12. Захист соціальних прав службовців органів юстиції
8.13. Організаційно-правові засади діяльності органів місцевого самоврядування у сфері 
юстиції
8.14. Державна реєстрація прав на земельні ділянки

9. Майнор «Цивільне судочинство»

9.1. Теорія та практика цивільного судочинства
9.2. Виконавче провадження та судовий контроль за виконанням судових рішень

4



9.3. Провадження цивільного судочинства у суді першої інстанції
9.4. Проблеми договірного та недоговірного права
9.5. Перегляд судових рішень у цивільному судочинстві
9.6. Міжнародний цивільний процес
9.7. Альтернативне вирішення цивільно-правових спорів
9.8. Судове адміністрування
9.9. Міжнародний комерційний арбітраж
9.10. Визнання та виконання рішень іноземних судів
9.11. Право інтелектуальної власності
9.12. Житлове право
9.13. Право на справедливий судовий розгляд у цивільних справах
9.14. Деліктне право

Інститут підготовки кадрів для органів СБУ
10. Майнор «Правові засади державної безпеки»

9.1. Методика і тактика розслідування злочинів, підслідних органам безпеки
9.2. Основи тактико-спеціальної підготовки
9.3. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження
9.4. Основи контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності
9.5. Інформаційне право
9.6.Організація контррозвідувальної діяльності підрозділів контррозвідувального захисту 
інтересів держави в сфері інформаційної безпеки
9.7. Правове регулювання об’єктів фінансового моніторингу
9.8. Організація контррозвідувальної діяльності підрозділів захисту національної державності
9.9. Запобігання кіберзлочинам
9.10. Організація контррозвідувальної діяльності підрозділів контррозвідки
9.11. Міжнародне гуманітарне право
9.12. Міжнародне співробітництво у боротьбі зі злочинністю
9.13. Право зовнішніх зносин
9.14. Практикум з розслідування злочинів, підслідних органам безпеки
9.15. Теорія і практика кримінального процесуального доказування
9.16. Основи управління оперативно-службовою діяльністю

Військово-юридичний інститут:
11. Майнор «Військова юстиція»

11.1. Договірне право
11.2. Міжнародне гуманітарне право
11.3. Житлове право
11.4. Кримінологія
11.5. Інформаційне право
11.6. Правове забезпечення діяльності Збройних Сил України
11.7. Запобігання злочинам у військовій сфері
11.8. Правові засади запобігання корупції
11.9. Особливості проходження військової служби
11.10. Правове забезпечення управління персоналом в Збройних Силах України
11.11. Запобігання злочинам у сфері економіки
11.12. Правові засади матеріально-технічного забезпечення у Збройних силах України
11.13. Правове регулювання екологічної безпеки
11.14. Правові засади протидії терроризму
11.15. Запобігання насильницькій злочинності військовослужбовців
11.16. Досудове розслідування кримінальних правопорушень
11.17. Публічні закупівлі для забезпечення гарантованої обороноздатності країни
11.18. Представництво військових підрозділів у судах
11.19. Соціальний захист військовослужбовців та прирівняних до них осіб
11.20. Тендерна рівність в оборонній сфері
11.21. Військове документування та діловодство
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11.22. Тактика (у тому числі тактика дій військ НАТО)
11.23. Статута Збройних Сил України та їх практичне застосування (у тому числі 
стройова підготовка)
11.24. Стрілецька зброя та вогнева підготовка
11.25. Морально-психологічне забезпечення підготовки та застосування Збройних Сил 
України
11.26. Основи військового управління (у тому числі штабні процедури НАТО)
11.27. Безпека військової діяльності (в тому числі безпека життєдіяльності, основи 
охорони праці)
11.28. Управління повсякденною діяльністю підрозділів (у тому числі охорона державної 
таємниці)

Міжнародно-правовий факультет:
12. Майнор «Міжнародне публічне право»

12.1. Судова система Європейського Союзу
12.2. Міжнародне економічне право
12.3. Право міжнародної безпеки
12.4. Міжнародне право прав людини
12.5. Право міжнародних договорів
12.6. Право міжнародних організацій
12.7. Право міжнародної відповідальності
12.8. Нотаріат та нотаріальні дії консульських установ
12.9. Основи геополітики
12.10. Міжнародний цивільний процес
12.11. Право СОТ
12.12. Міжнародне гуманітарне право
12.13. Державне (конституційне) право зарубіжних країн
12.14. Міжнародне екологічне право

Факультет адвокатури:
13. Майнор «Адвокатура»

13.1. Актуальні проблеми адвокатури
13.2. Методика і тактика адвокатської діяльності
13.3. Практикум з адвокатури
13.4. Теорія та практика кримінально-правової кваліфікації
13.5. Міжнародні стандарти адвокатури
13.6. Адвокат у кримінальному провадженні
13.7. Особливості розгляду окремих категорій цивільних справ
13.8. Адвокат в адміністративному судочинстві
13.9. Адвокат у цивільному судочинстві
13.10. Трудові спори
13.11. Адвокат у судово-контрольному провадженні
13.12. Адвокат в особливих порядках кримінального провадження
13.13. Земельні спори
13.14. Виключення кримінальної відповідальності за законодавством України

14. Майнор «Школа практичного права»
14.1. Корпоративне право
14.2. Правове регулювання діяльності в сфері надання фінансових послуг/FINTECH
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14.3. Правове регулювання ринку нерухомості в Україні
14.4. Intellectual property/ IT
14.5. Судові спори: актуальні проблеми матеріального та процесуального права
14.6. Актуальні проблеми сімейного права
14.7. Актуальні проблеми деліктного права
14.8. Арбітраж та альтернативне вирішення спорів / moot-courts
14.9. Міжнародне контрактне право
14.10. Реалізація і захист трудових прав роботодавця в юридичному бізнесі
14.11. Забезпечувальні конструкції в договірному праві
14.12. Практичний курс податкового права
14.13. Особливості відповідальності за окремі кримінальні правопорушення у сфері 

господарської діяльності
14.14. Особливості англійського приватного права

II. Вибіркові навчальні дисципліни 
за вільним вибором студента

Міжнародно-правовий факультет:
Спеціальність 293 «Міжнародне право»

2.1. Освітньо-професійна програма «Міжнародне право»
2.1.1. Міжнародне енергетичне право
2.1.2. Конкуренційне (антимонопольне) право Європейського Союзу
2.1.3. Захист прав у Європейському суді з прав людини
2.1.4. Судовий захист у Європейському Союзі
2.1.5. Міграційне право ЄС
2.1.6. Міжнародні стандарти адвокатури
2.1.7. Міжнародний цивільний процес та комерційний арбітраж
2.1.8. Міжнародне податкове право
2.1.9. Проблеми договірного та недоговірного права
2.1.10. Європейське інтернет-право
2.1.11. Правові аспекти електронної комерції
2.1.12. Міжнародне торгівельне та інвестиційне право
2.1.13. Право Ради Європи
2.1.14. Податкові спори
2.1.15. Європейське сімейне право

Господарсько-правовий факультет:
Спеціальність 051 «Економіка»

2.2. Освітньо-професійна програма «Бізнес-консалтинг»
Кафедра економічної теорії
2.2.1. Економічна діагностика та аналітика у бізнес-консультування
2.2.2. Бізнес-статистика
2.2.3. Консалтингова фірма
2.2.4. Консалтинг страхового захисту бізнесу
2.2.5. Консультативний менеджмент організацій бізнесу та консалтингу
2.2.6. консалтинг корпоративних бізнес-організацій
2.2.7. Консалтинг бізнес-проєктів
2.2.8. Конкурентний консалтинг
2.2.9. Антикризовий бізнес-консалтинг
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2.2.10. Податковий консалтинг
2.2.11. Консалтинг на фондовому ринку
2.2.12. Консалтинг у сфері професійної оціночної діяльності
2.2.13. Юридичний консалтинг
2.2.14. Консалтинг зв’язків із громадськістю (PR-бізнес-консалтинг)
2.2.15. Право та економіка
2.2.16. Нематеріальна економіка

Кафедра міжнародного права
2.2.17. Міжнародне економічне право

Кафедра права Європейського Союзу
2.2.18. Право внутрішнього ринку ЄС
2.2.19. Корпоративне право ЄС

Кафедра міжнародного приватного права та порівняльного правознавства
2.2.20. Транснаціональне банкрутство

Кафедра цивільного процесу
2.2.21. Міжнародний комерційний арбітраж та медіація

Кафедра господарського права
2.2.22. Підприємницьке право

Кафедра екологічного права
2.2.23. Правові основи екологізації бізнесу

Військово-юридичний факультет: 
Спеціальність 262 «Правоохоронна діяльність»

2.3. Освітньо-професійна програма «Правоохоронна діяльність»

2.3.1. Фізичне виховання та спеціальна фізична підготовка
2.3.2. Іноземна мова професійного спрямування
2.3.3. Практикум з виявлення та усунення причин і умов вчинення правопорушень
2.3.4. Стрілецька зброя та вогнева підготовка
2.3.5. Психологія правоохоронної діяльності
2.3.6. Використання спеціальних знань при розслідуванні кримінальних
правопорушень
2.3.7. Запобігання кримінальним правопорушенням у сфері економіки
2.3.8. Особливості розслідування тероризму
2.3.9. Запобігання насильницькій злочинності військовослужбовців
2.3.10. Право Європейського Союзу
2.3.11. Теорія та практика кримінального процесуального доказування
2.3.12. Теорія та практика застосування заходів забезпечення кримінального 
провадження
2.3.13. Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження
2.3.14. Організаційно-правове забезпечення контролю та управління ризиками в 
правоохоронній діяльності
2.3.15. Правове забезпечення воєнної безпеки держави
2.3.16. Провадження у справах про адміністративні правопорушення
2.3.17. Сектор безпеки і оборони в контексті перехідного правосуддя
2.3.18. Судова медицина та психіатрія
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2.3.19. Захист інформації в правоохоронній діяльності
2.3.20. Збройні конфлікти та права людини
2.3.21. Запобігання торгівлі людьми та незаконній міграції
2.3.22. Методика розслідування окремих видів кримінальних правопорушень

Методист 
навчально-методичного відділу Єлизавета Яригіна

ПОГОДЖЕНО
Проректор з навчально-методичної роботи ёг Ярошенко
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