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4    Господарське право 
 

Кримінально-виконавче право  Податкове право    Орган-я наук. роботи та методика 
правових досл. (лекція) проф. Бостан С.К 

    

   (практ.) доц. Шиян Д.С.  (практ.) доц. Градецький А.В.  (практ.) асист. Зайцева Я.О.    Орган-я наук. роботи та методика 
правових досл. (лекція) проф. Бостан С.К 

    

5  САМОПІДГОТОВКА  Податкове право  Господарське право  Кримінально-виконавче право  САМОПІДГОТОВКА  Проблеми тлумачення правових 
норм (практ.) доц. Саміло Г.О. 

 Орган-я, методологія та методика 
дослідження правоох. діяльності 

  

   (практ.) асист. Зайцева Я.О.  (практ.) доц. Шиян Д.С.  (практ.) доц. Градецький А.В.    Проблеми тлумачення правових 
норм (лекція) доц. Саміло Г.О. 

 (лекція) проф. Бостан С.К.   

6    Кримінально-виконавче право  Податкове право  Господарське право      Орган-я, методол. та метод. дослідж. 
правоох. діял. (практ.) проф. Бостан С.К 

  

   (практ.) доц. Градецький А.В.  (практ.) асист. Зайцева Я.О.  (практ.) доц. Шиян Д.С.      -   

7                 

                

в
ів

т
о

р
о

к
 

3                 

                

4          Політична конфліктологія  Право інтелектуальної власності 
(лекція) доц. Тимчук О.Л. 

 Контроль і нагляд в проф. діяльності 
правоох. орг. (лекція) доц. Баєва Л.В. 

  

         (лекція) ст. викл. Бабарикіна Н.А.  Право інтелектуальної власності 
(практ.) доц. Тимчук О.Л. 

 Контроль і нагляд в проф. діяльності 
правоох. орг. (практ.) доц. Баєва Л.В. 

  

5  ВІЙСЬКОВА  Політична конфліктологія  
(практ.) ст. викл. Бабарикіна Н.А. 

 Муніципальне право  Міжнародне співроб-во у сфері правоох. 
діяльності (практ.) доц. Тимчук О.Л. 

  

 КАФЕДРА  Соціологія політики 
(лекція) ст. викл. Бабарикіна Н.А. 

 (лекція) доц. Баєва Л.В.  Міжнародне співроб-во у сфері правоох. 
діяльності (лекція) доц. Тимчук О.Л. 

  

6          Соціологія політики 
 

 Муніципальне право  Міжнар. та Європ. стандарти захисту 
прав людини (лекція) доц. Тимчук О.Л. 

  

         (практ.) ст. викл. Бабарикіна Н.А.  (практ.) доц. Баєва Л.В.  Міжнар. та Європ. стандарти захисту 
прав людини (практ.) доц. Тимчук О.Л. 
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3  Політична модернізація і трансф-ція  
(лекція) ст. викл. Попович Я.М. 

    492 Господарський процес         

 Політична модернізація і трансф-ція  
(практ.) ст. викл. Попович Я.М. 

     (практ.) доц. Шиян Д.С.         

4  Комунікації в системі органів управл. 
 (лекція) ст. викл. Бабарикіна Н.А. 

 Митне право  Господарський процес  Міжнародне приватне право   Філософія політики  
(практ.) доц. Волобуєв В.В. 

492 Правове регулювання підпр. 
діяльності (практ.) доц. Шиян О.Ю. 

 Акт. проблеми застосування крим.-
прав. норм (лекція) проф. Леоненко Т.Є. 

  

 Комунікації в системі органів управл. 
(практ.) ст. викл. Бабарикіна Н.А. 

 (практ.) доц. Денисенко В.В.  (практ.) доц. Шиян Д.С.  (практ.) доц. Градецький А.В.  Політичний менеджмент 
(лекція) ст. викл. Попович Я.М. 

 Правове регулювання підпр. 
діяльності (лекція) доц. Шиян О.Ю. 

 Кримінальне процес. провадження  
(практ.) проф. Леоненко М.І. 

  

5  Основи демократії 
 

 Господарський процес  Міжнародне приватне право   Митне право  Політичний менеджмент 
 

492 Теоретичні основи кваліфікації 
злочинів 

 Акт. проблеми застосування крим.-
прав. норм (практ.) проф. Леоненко Т.Є. 

  

 (лекція) проф. Арабаджиєв Д.Ю.  (практ.) доц. Шиян Д.С.  (практ.) доц. Градецький А.В.  (практ.) доц. Денисенко В.В.  (практ.) ст. викл. Попович Я.М.  (практ.) доц. Філей Ю.В.  Кримінальне процес. провадження  
(лекція) проф. Леоненко М.І. 

  

6    Міжнародне приватне право       Політичний маркетинг 492 Теоретичні основи кваліфікації 
злочинів (лекція) доц. Філей Ю.В. 

    

   (практ.) доц. Градецький А.В.      (лекція) проф. Арабаджиєв Д.Ю.  -     
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3          Світовий політичний процес       

         (лекція) ст. викл. Попович Я.М.       

4  Політичні ідеології  Кримінально-виконавче право (лекція) доц. Градецький А.В.  Формування та розвиток іміджу 
 

 Теоретичні проблеми 
кримінального судочинства 

 -   

 (лекція) асист. Бекдамирова Л.З.  Міжнародне приватне право (лекція) доц. Градецький А.В.  (лекція) ст. викл. Попович Я.М.  (лекція) проф. Леоненко М.І.  Адміністративна діяльність правоох. 
органів (практ.) доц. Купін А.П. 

  

5  Політичні ідеології  Господарське право  Формування та розвиток іміджу 
(практ.) ст. викл. Попович Я.М. 

 Теоретичні проблеми 
кримінального судочинства 

 Адміністративна діяльність 
правоохоронних органів 

  

 (практ.) асист. Бекдамирова Л.З.  (лекція) доц. Шиян Д.С. (1 модуль)  Світовий політичний процес 
(практ.) ст. викл. Попович Я.М. 

 (практ.) проф. Леоненко М.І.  (лекція) доц. Купін А.П.   

6  Політика і економіка 
(лекція) асист. Бекдамирова Л.З. 

 Господарський процес    Інформаційне право 
 (лекція) доц. Купін А.П. 

 Взаємодія правоох. органів з громадськ-ю  
(практ.) доц. Буканов Г.М. 

  

 Політика і економіка 
(практ.) асист. Бекдамирова Л.З. 

 (лекція) доц. Шиян Д.С. (1 модуль)    Інформаційне право 
 (практ.) доц. Купін А.П. 

 Взаємодія правоох. органів з громадськ-ю  
(лекція) доц. Буканов Г.М. 
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         Тільки 1 модуль (5 тижнів): 
      

4  Основи демократії 
 

 Податкове право  Філософія політики  
 

      

 (практ.) ст. викл. Бабарикіна Н.А.  (лекція) доц. Буканов Г.М.  (лекція) доц. Волобуєв В.В.       

5  Управління соціальн. процесами  
(практ.) ст. викл. Попович Я.М. 

 Митне право  Філософія політики  
 

 САМОПІДГОТОВКА  САМОПІДГОТОВКА   

 Управління соціальн. процесами  
(лекція) ст. викл. Попович Я.М. 

 (лекція) доц. Денисенко В.В.  (лекція) доц. Волобуєв В.В.       

6  Кадрова політика  
(практ.) доц. Волобуєв В.В. 

   Митне право           

 Кадрова політика 
(лекція) доц. Волобуєв В.В. 

   (практ.) доц. Денисенко В.В.           
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