Юридичний
(назва факультету)

Організація вивчення навчальних дисциплін
професійного циклу за вибором студентів
на 2020-2021 навчальний рік
Спеціальність,
назва освітньопрофесійної програми
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6.0817 -5

Семестр (-и), в
якому дисципліна
вкладатиметься

Кількість
дисциплін,
яку
потрібно
обрати

7

1

8

5

Назва дисципліни (блоки з назвами дисциплін), які передбачені
відповідною освітньою програмою

1. Нотаріат України
2. Нотаріальне право та процес України та зарубіжних країн
1. Аграрне право
2. Правові основи селянського та фермерського господарства
3. Порівняльне кримінальне право
4. Кримінальне право зарубіжних країн
5. Правові основи підприємницької діяльності
6. Підприємницьке право
7. Право соціального захисту
8. Правові засади соціального захисту окремих категорій осіб
9. Судова медицина та психіатрія

10.
Основи використання спеціальних медичних знань в
юриспруденції
1. Проблеми бюджетного права та процесу
2. Правові засади бюджетної політики України та країн ЄС
3. Правове забезпечення загальнодержавного та регіонального
бюджетування в Україні та країнах ЄС
4. Податкове право та процес в Україні та країнах ЄС
5. Актуальні проблеми податкового права
6. Правове регулювання прямого та непрямого оподаткування
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8.0819-1
8.0819-2

3

6

7. Правові засади організації і діяльності політичних партій і
громадських організацій
8. Компаративний досвід правового регулювання діяльності
політичних партій
9. Нормативно-правове забезпечення взаємодії політичних партій
із органами державної влади та інститутами громадянського
суспільства
10. Проблеми захисту прав людини у діяльності державних органів
11. Позасудові способи вирішення публічно-правових спорів
12. Судовий захист прав людини в діяльності державних органах
13. Інформаційно-правове регулювання діяльності органів
державної влади та місцевого самоврядування
14. Проблеми правового регулювання інформаційно-аналітичного
забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування
15. Актуальні питання інформаційно-правової діяльності органів
державної влади
16. Право Європейського Союзу
17. Адаптація законодавства України до права ЄС

18. Актуальні питання правового регулювання у країнах ЄС
262 Правоохоронна
діяльність

8.2629-1
8.2629-1

3

6

1. Правовий режим державної таємниці
2. Правове регулювання діловодства та режиму секретності
3. Правові засади обмеження доступу до документації
4. Правові засади міжнародного співробітництва суб’єктів
правоохоронної діяльності
5. Міжнародно-правові стандарти запобігання та протидії злочинам
та іншим протиправним діянням
6. Особливості протидії тероризму в умовах глобалізації
7. Роль адвокатури у забезпеченні та реалізації прав людини в Україні
в умовах євроінтеграції
8. Правове регулювання адвокатури в Україні
9. Специфіка адвокатської діяльності в окремих видах юридичного
процесу
10.

Етичні стандарти охоронно-детективної діяльності

11.

Етичні стандарти правоохоронної діяльності

12.
Дисциплінарно-статутні відносини в діяльності суб'єктів
правоохоронної діяльності
13.
Правові засади протидії корупції в Україні та зарубіжних
країнах
14.

Транснаціональна корупція та засоби протидії

15.
Корупціогенні фактори у правоохоронній діяльності та засоби
їх подолання
16.
Безпекове право України

17.
Роль суб'єктів правоохоронної діяльності у забезпеченні
національної безпеки в Україні
18.

Право національної безпеки і оборони

