
Цикл професійної підготовки

другого (магістерського) рівня вищої освіти

Блок Право

( дослідницький рівень)



Антикорупційний комплаєнс

Викладач: кандидат юридичних наук,

доцент, в.о. завідувача 

кафедри державно-правових дисциплін, 

кримінального права і процесу 

Головань Тетяна Георгіївна

Антикорупційний комплаєнс є основним сучасним інструментом для 
запобігання та протидії корупції.

Метою дисципліни є надання студентам системних знань щодо 
сутності та проявів корупції у приватній сфері, чинників, що її
зумовлюють, антикорупційних вимог, обмежень та заборон.

Внаслідок вичення дисципліни здобувачі отримують сучасні теоретичні 
знання антикорупційного комплаєнсу та формують практичні навички
для оцінки стандартів комплаєнс-технологій, стратегій і процедур 
антикорупційної діяльності суб’єктів приватної сфери.



Порівняльне кримінальне право

Викладач: Павленко Тетяна Анатоліївна 

кандидат юридичних наук, доцент

доцент кафедри державно-правових 

дисциплін, кримінального права і процесу

Метою дисципліни є ознайомлення здобувачів із 

компаративним аспектом сучасних правових систем світу; 

забезпечення на ґрунті отриманих знань усвідомлення про 

перспективи і тенденції розвитку сучасного кримінального 

права України; випрацювання навичок здійснення порівняльно-

правового аналізу
Внаслідок вивчення дисципліни здобувачі набувають навичок у 
тлумаченні кримінально-правових положень, вирішенні питань

кваліфікації злочинних діянь та призначенні покарань за них.



Захист права права власності і речових прав

Викладач: кандидат юридичних наук,                     

доцент, доцент

кафедри цивільно-правових дисциплін і трудового права

імені професора О.І.Процевського

Пономаренко Оксана Михайлівна

Метою дисципліни є вивчення сутності

речового права та способів його захисту, 

впливу сутності речового права на способи його захисту та 

досвіду європейських країн у сфері захисту речових прав, 

практики ЄСПЛ за справами щодо захисту права власності.



Гендерно-правові студії

Викладач: кандидат юридичних наук,                     

доцент, доцент кафедри 

цивільно-правових дисциплін 

і трудового права

імені професора О.І.Процевського

Гоц-Яковлєва Ольга Василівна

Мета вивчення дисципліни: сформувати у здобувачів знань та навичок для 
здійснення правозахисної діяльності у сфері ґендерних прав.

Внаслідок вивчення дисципліни здобувачі набувають здатностей

аналізувати теорію ґендеру та фемінізму, здійснювати правозахисну 

діяльність у сфері ґендерних прав,  знання практики правозахисної 

діяльності у сфері ґендерних прав.



Проблеми попередження та запобігання злочинності

Викладач: Корабель Марія Георгіївна

кандидат юридичних наук, доцент кафедри 

державно-правових 

дисциплін, кримінального права і процесу

Мета вивчення дисципліни: сформувати знання

щодо визначення поняття запобігання злочинності, видів запобігання

злочинності за: рівнем, масштабом, характером заходів тощо, об’єктів

запобіжного впливу, суб’єктів запобігання злочинності; розуміння

відмінності кримінологічної профілактики від відвернення та припинення

злочинів.  



Чекаємо вас на 
заняттях! 

Буде цікаво та 
пізнавально!


