
Кошик вибіркових дисциплін правника 

№ Вибіркова дисципліна Семестр 

викладанн

я 

Кількість 

кредитів 

Форма 

контролю 

1 Конституційне право зарубіжних країн 3 3 залік 

Порівняльне правознавство  

Людська гідність та її конституційний 

захист  

2 Органи охорони правопорядку 3 3 залік 

Прокуратура України 

Антикорупційні ограни України 

3 Історія політико-правових вчень  4 3 залік 

Верховенство права та права людини  

Право та громадянське суспільство 

4 Господарське право та процес 5 6 екзамен 

Корпоративне право  

Правові засади підприємницької 

діяльності  

5 Аграрне та земельне право  6 5 екзамен 

Правове забезпечення діяльності 

агробізнесу 

Правові аспекти аграрної та земельної 

реформи 

6 Кримінально-правова кваліфікація 7 4 залік 

Застосування норм кримінального 

права 

Реформування кримінального права 

7 Криміналістика 7 5 екзамен 

Методика розслідування окремих 

видів злочинів 

Тактика проведення окремих слідчих 

дій  

8 Кримінологія 7 3 залік 

Запобігання та протидія  домашньому 

насильству 

Профілактика та протидія вчиненню  

кримінальних правопорушень 

9 Кримінально-виконавче право 7 3 залік 

Правові засади функціонування 

пенітенціарної системи 

Міжнародні стандарти та принципи в 

галузі виконання покарань 

10 Адвокатура та нотаріат України 8 3 екзамен 

Організація адвокатури та 

адвокатської діяльності 

Нотаріат та нотаріальний процес 



11 Бізнес та права людини 8 4 залік 

Правове регулювання економічної 

діяльності та захист економічних прав 

Правове регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності  

12 Правнича англійська  мова 7,8 4 залік, 

екзамен Друга іноземна мова  

Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Конституційне право зарубіжних країн 

Порівняльне правознавство  

Людська гідність та її конституційний захист  

2. Історія політико-правових вчень  

Верховенство права та права людини  

Право та громадянське суспільство 

3. Господарське право та процес 

Корпоративне право  

Правові засади підприємницької діяльності  

4. Аграрне та земельне право  

Правове забезпечення діяльності агробізнесу 

Правові аспекти аграрної та земельної реформи 

5. Кримінально-правова кваліфікація 

Застосування норм кримінального права 

Реформування кримінального права 

6. Криміналістика 

Методика розслідування окремих видів злочинів 

Тактика проведення окремих слідчих дій  

7. Кримінологія 

Методика розслідування окремих видів злочинів 

Тактика проведення окремих слідчих дій  

8. Органи охорони правопорядку 

Прокуратура України 

Антикорупційні ограни України 

9. Адвокатура та нотаріат України 



Організація адвокатури та адвокатської діяльності 

Нотаріат та нотаріальний процес 

10. Бізнес та права людини 

Правове регулювання економічної діяльності та захист економічних прав 

Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності  

11. Кримінально-виконавче право 

Правові засади функціонування пенітенціарної системи 

Міжнародні стандарти та принципи в галузі виконання покарань 

12. Правнича англійська  мова 

Друга іноземна мова  

Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 

 

 

 


