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Назва дисципліни
Адміністративна реформа в Україні
Актуальні проблеми авторського права
Актуальні проблеми застосування кримінального законодавства України
Актуальні проблеми застосування сімейного законодавства
Актуальні проблеми корпоративного право
Актуальні проблеми міжнародного приватного права
Актуальні проблеми правового регулювання конкурентних відносин
Актуальні проблеми теорії та практики криміналістики
Аналіз та прогнозування злочинності
Взаємодія органів досудового розслідування з оперативними підрозділами та іншими
правоохоронними органами під час протидії кримінальним правопорушенням
Взаємодія органів Національної поліції з громадськістю. Профілактика правопорушень
Виконавче провадження в адміністративному процесі
Виконавче провадження в цивільному процесі
Використання спеціальних знань у досудовому розслідуванні
Докази та доказування у провадженнях про кримінальні правопорушення
Докази та доказування щодо кримінальних правопорушень у фінансово-господарській діяльності
Дотримання антикорупційного законодавства в правоохоронній діяльності
Економіко-правовий аналіз
Електронне врядування та електронна демократія
Загальні засади міжнародного співробітництва у кримінальному провадженні
Кадровий менеджмент та сучасні технології роботи з персоналом
Кваліфікація кримінальних правопорушень при конкуренції кримінально-правових норм
Конституційна реформа в Україні
Контроль і нагляд в професійній діяльності
Концептуальні підходи теорії управління
Корпоративне право та основи ділової корпоративної розвідки
Криміналістичне забезпечення досудового розслідування
Криміналістичні засоби і методи розслідування кримінальних правопорушень
Міжнародне публічне право
Міжнародний захист прав людини
Міжнародний комерційний арбітраж
Міжнародні стандарти застосування заходів забезпечення кримінального провадження
Міжнародно-правові стандарти з прав людини
Муніципальне право
Організаційно-правові питання публічної служби в Україні
Особливості кваліфікації кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності
Особливості кваліфікації окремих видів кримінальних правопорушень
Особливості розгляду окремих категорій цивільних справ
Особливості тактики проведення окремих слідчих
Педагогіка та психологія освітньої діяльності
Правове регулювання економіки України
Правові інструменти альтернативного вирішення спорів
Правозастосування
Практика Європейського суду з прав людини у кримінальному провадженні
Проблеми регулювання трудових правовідносин
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Профілактика та протидія вчиненню адміністративних правопорушень та кримінальних
проступків
Психологія права та правової поведінки
Публічне адміністрування
Реалізація адміністративного законодавства
Регіональне публічне управління та самоврядування
Розслідування економічних злочинів
Сучасна стратегія економічної безпеки України
Сучасні аспекти адміністративної відповідальності
Сучасні аспекти кримінального права
Сучасні аспекти права соціального забезпечення
Сучасні аспекти спадкового права
Сучасні аспекти цивільного права та процесу
Сучасні аспекти цивільно-правової відповідальності
Сучасні методології науково-правових досліджень
Трудове право: сучасні аспекти правозастосування
Управління в правоохоронних органах
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