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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  –  

Галузь знань 

08 Право 

обов'язкова 

(за вибором) 

 

Модулів –  

Спеціальність 

 081 Право 

Рік підготовки: 

Змістових модулів –  2-й 2-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання ___________ 

                                  (назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин -  

3-й 3-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних –  

самостійної роботи 

студента -  

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

молодший спеціаліст 

 

16 год. 6 год. 

Практичні, семінарські 

 год.  год. 

Лабораторні 

 год. 2 год. 

Самостійна робота 

16 год.  год. 

Вид контролю: Залік 

 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 32 годин / 58годин 

для заочної форми навчання – 8 годин /82 годин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.ЗАПЛАНОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

Для реалізації закріпленого в ст. 1 Конституції України положення про те, що “Україна як 

держава є суверенною, незалежною, демократичною, соціальною, правовою” потрібен 

визначений людський потенціал в державі, яки в потрібному об’ємі володів би знаннями в 

сфері юриспруденції, причому не тільки володів, але й міг ефективно ці знання 

використовувати в практичну діяльність. 

 Одним із складових цього завдання є підготовка в учбових закладах держави спеціалістів 

конкретного профілю - юристів, які в подальшому будуть працювати у всіх сферах 

життєдіяльності суспільства та держави. 

 Для того щоб облегшити на начальному етапі вивчення студентами в учбових закладах 

правового профілю введен курс “Юридична деонтологія”, яка допоможе найти відповіді на такі 

питання:  

 що собою представляє юридична професія; 

 які вимоги пред’являються до юриста; 

 що юрист повинен знати  

 як повинен застосовувати отримання знання на практиці. 

 В запропонованому навчально-методичному комплексі розглядаються питання, що 

стосуються загального поняття про юриспруденцію, її складових частин та дана коротка 

характеристика кожної з них, а також загальні положення, що стосуються юридичної професії, 

обґрунтовується її потреба для суспільства, держави, визначені сфери застосування праці 

юриста та спеціальності, які суміщаються особами, які мають юридичну освіту. 

 В запропонованому курсі зроблена спроба визначити особисті та професійні якості 

людини, яка вибрала юридичну професію основним видом своєї трудової діяльності. 

  Для досягнення поставленої мети треба вирішити наступні завдання: 

 По-перше, виділити чітку структуру курсу “Юридична деонтологія”, яка  охоплює усі 

основні теми. 

 По-друге, кожна тема курсу починається переліком основних понять, категорій та 

аналізом окремих питань. 

 По-третє, викладені основні питання можуть бути віднесені на розгляд крім лекцій, на 

самостійну роботу. 

 В четвертих, наведені основні категорії та їх визначення по кожній темі, які складають 

своєрідний каркас теми.. 

 В п’яте – ця робоча програма є своєрідним збірником, де кожна тема закінчується не 

тільки переліком, але й викладенням основних нормативних актів (або витягом з них). 

 В запропонованій учбовій дисципліни не треба шукати вичерпних відповідей на питання, 

що стосуються юридичної професії. Цю інформацію можна почерпнути в процесі засвоєння  

комплексу юридичних наук як юридичного профілю. так і тих, що супутні йому. Велике 

значення для засвоєння теоретичних положень має вивчення практичної діяльності осіб, 

установ, організацій, що здійснюють юридичну роботу. 

 Вивчення навчальної дисципліни “Юридична деонтологія”  є першою ланкою в 

оволодінні юридичної професії, а тому повинна передувати вивченню інших юридичних 

дисциплін. 

 Результатом вивчення дисципліни слід вважати отримання студентами комплексу знань з 

юридичної деонтології, основ правомірної поведінки, правосвідомості, етичної, естетичної, 

політичної культури юристів та здобуття навичок практичного застосування цих знань. 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Програма навчальної дисципліни 

 
МОДУЛЬ 1 

Тема 1. Загальна теорія юридичної деонтології 

Суть деонтології як розділу етичної теорії. Поняття, принципи та функції юридичної 

деонтології. Характерні риси юридичної деонтології. Основні нормативно-правові акти, що 

регулюють юридичну деонтологію: Деонтологічний кодекс, Стандарти незалежності юридичної 

професії міжнародної асоціації юристів, Загальні положенні про роль адвоката, Основні принципи 

стосовно незалежності судових органів, Свод принципів захисту усіх осіб, яких затримують або 

заключають в який би то ні було формі. Взаємозв’язок юридичної деонтології з іншими 

однорідними науками. 

Поняття юридичної науки, її основні характеристики. Предмет та об’єкт науки. Поняття 

юридичної науки (правознавство). Функції юридичної науки: констатуюча, інтерпретаційна, 

евристична, прогностична, методологічна, практико-прикладна, ідеологічна-виховна. Методологія 

юридичних наук. Принципи. Методи юридичної науки. Загальні методи правознавства: логічний, 

порівняльний, соціологічний. Зміст юридичних наук. Суть теорії, поняття, категорії, терміну та 

дефініції. Спеціальні юридичні терміни. Спеціальні неюридичні терміни. Характерні певні ознаки 

юридичної термінологія. Співвідношення юридичних наук з юридичними дисциплінами. 

Тенденції розвитку юридичної науки. 

Поняття і види юридичної діяльності. Сутність юридичної діяльності. Спицифічно-

професійні функції юриста. Форми реалізації юридичної діяльності. Соціальна діяльність та її 

ознаки. Основні ознаки юридичної діяльності. Поняття юридичної справи. Регулятивна діяльність.  

Професійна культура юриста. Загальні вимоги до юристів. Професійні та особисті якості 

юристів конкретних спеціальностей. Поняття правосвідомості. Поняття правомірної поведінки. 

Етапи здійснення юридичної діяльності. Правовий статус юриста. Поняття та види професійної 

інформації. Політична культура юриста. Поняття політики, ідей. Основні складові політики. 

Правова культура юриста. Етична культура юриста. Поняття моралі та етики. Основні принципи 

етичної культури юриста. Естетична культура юриста. Культура  зовнішнього вигляду. Культура 

організації робочого місця. Культура підготовки юридичних документів. 

Основні характеристики юридичної практики. Поняття соціальної практики. Види соціальної 

практики: матеріальна та нематеріальна. Юридична практика. основні види юридичної практики. 

Взаємозв’язок юридичної практики. Поняття гносеологічних (пізнавальних) та соціальних причин. 

 

Тема 2. Етика юриста 

Значення етики в юридичній професії. Визначення конфлікту інтересу, його форми та 

механізм подолання. 

Етична культура юриста. Практика вирішення етичних питань в юридичних фірмах. 

Позитивні та негативні якості юристів конкретних спеціальностей та в різних сферах 

застосування. 

Таким чином, студенти повинні усвідомлювати етичний бік професії юриста та 

дотримуватися основних принципів етичної культури юриста: гуманно, справедливо та чесно 

ставитися до колег, клієнтів та співробітників. 

 

Тема 3. Правова культура юриста 

 

Поняття та ознаки правової культури юриста. Професіоналізм юриста. 

Сутність правосвідомості. Правосвідомість як форма суспільної свідомості. Професійні 

(ідеологічні) та психологічні (емоційні) якості юриста, що характеризують його з професійної 

точки зору. 

Правомірна поведінка. Етапи юридичної діяльності: процес усвідомлення, процес 

формування, досягнення верши майстерності. Правовий статус юриста. 



Правова інформація. Види правової інформації: офіційна та неофіційна.  

 

Тема 4. Особисто-професійні якості юристів конкретних спеціальностей 

Виникнення та розвиток нотаріату. Інститут табеліонів. Явка табеліональних документів. 

Розвиток вітчизняного нотаріату. Сучасні системи нотаріату: англосаксонська та держави 

латинського права (“писаного”). 

Організаційні основи діяльності нотаріату. Поняття нотаріату. Основні види нотаріальних 

дій державного нотаріусу. Компетенція приватного нотаріуса. Правовий статус нотаріуса. Хто 

може бути нотаріусом. Свідоцтво про зайняття нотаріальною діяльністю: порядок видання та 

підстави для анулювання. 

Нотаріальний процес. Суб’єкти нотаріального процесу: нотаріальні органи, юридично 

зацікавлені особи, особи, що не зацікавлені в нотаріальних діях. Стадії нотаріального процесу. 

Принципи нотаріального процесу. 

Оплата здійснюваних нотаріальних дій. Витрати в нотаріальному процесі. Державне мито: 

Підстави звільнення від сплати державного мита. 

Особисто-професійні якості нотаріуса. 

Історія розвитку адвокатури. Правовий статус адвокату згідно “Правам, по яким судиться 

малоросійський народ” 1743 року. 

Організація адвокатури на України. Правовий статус адвоката. Поняття та принципи 

адвокатури. Хто може бути адвокатом. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури. Заходи 

дисциплінарної відповідальності адвоката.  Представництво адвоката у цивільному та 

кримінальному процесі. Права та обов’язки адвоката. 

Особисто-професійні якості адвоката. 

 Органи внутрішніх справ України. 

Завдання та функції органів внутрішніх справ України. Завдання, що ставляться перед 

органами внутрішніх справ. 

Система органів внутрішніх справ. Центральні та місцеві органів внутрішніх справ. Зміст 

принципу субординації. Структура міністерства внутрішніх справ України. 

Основні напрямки діяльності МВС. Завдання МВС. Система апарату МВС: галузевої та 

функціональні  органи МВС. 

Поняття, повноваження та структура поліції. Підрозділи поліції - їх структура та 

повноваження: кримінальна поліція, поліція громадської безпеки, транспортна поліція, ДАІ, 

поліція охорони. 

Особисто-професійні якості співробітника органів внутрішніх справ 

Загальні положення про досудове розслідування. Поняття та види попереднього 

розслідування: дізнання та досудове слідство. 

Загальна характеристика дізнання. Поняття дізнання слідства Порядок проведення дізнання. 

Система органів дізнання. Основні завдання штатних підрозділів дізнання. Правовий статус 

дізнавача.  

 Загальна теорія органів досудового слідства. Поняття розслідування. Досудове слідство. 

Органи досудового слідства. 

Служба безпеки України 

Організація діяльності СБУ. Система СБУ. Порядок підпорядковуванності СБУ. 

Повноваження СБУ. Завдання СБУ. Права та обов’язки працівників СБУ. 

Правовий та соціальний статус СБУ. Кадри СБУ. Порядок відшкодування  шкоди, що 

спричинена працівнику СБУ. 

Контроль на нагляд за діяльністю СБУ. Повноваження Президента України та Верховної 

Ради України  щодо контролю за діяльністю СБУ. 

Особисто-професійні якості співробітника служби безпеки України. 

 Органи юстиції 

Повноваження та структура Міністерства юстиції. Поняття міністерства юстиції. Система та 

структура міністерства юстиції.  



Загальні положення про виконавче провадження. Закон України “Про виконавче 

провадження” від 21.04.99р. Рішення, які належить виконувати Державній виконавчій службі. 

Заходи  примусового виконання рішень. Поняття стягувача та боржника. Які рішення належить  до 

негайного виконання. Черговість  звернення стягнення на майно боржника-юридичної особи. 

Особисто-професійні якості співробітника органів юстиції. 

Повноваження юрисконсульта на підприємстві. Поняття юрисконсульта. 

Основні завдання та поняття юридичної служби підприємства. 

Органи державної податкової служби України.  

Контролюючи органи. 

Система державної податкової служби. Завдання державної податкової служби. Структура 

податкової служби України.  

Повноваження державної податкової інспекції. Система та структура податкової поліції. 

Завдання податкової поліції. Податкова поліція як орган дізнання. Спеціальні звання осіб, що 

прийнятті на службу в податкову міліцію. 

Повноваження та функції державної податкової інспекції. 

Основні положення про контрольно-ревізійну службу. Головне завдання державної 

контрольно-ревізійної служби. Ревізія та перевірка. Структура державної контрольно-ревізійної 

служби. 

Особисто-професійні якості співробітника контролюючи органів: податкової служби та 

контрольно-ревізійної служби. 

 Правосуддя 

 Поняття та відмінні принципи правосуддя. Види судових справ. 

Система судів загальної юрисдикції. Органи правосуддя: суди загальної юрисдикції та 

Конституційний Суд України. Судова реформа України. Строк повноважень судів місцевих судів. 

Кількість состава місцевих судів. Повноваження місцевих судів. Апеляційні суди: система та 

повноваження. Військові суди. Вищі спеціалізовані суди. Верховний суд України. Система 

місцевих, апеляційних та судді касаційного суду України. Вищий адміністративний суд України. 

Господарські суди. Структура господарських судів. Хто має право на заняття особи судді 

Вищого господарського суду України. Система апеляційних господарських судів. 

Конституційний Суд України. Повноваження Конституційного Суду України. Система 

Конституційного Суду України. Порядок звернення до Конституційного Суду України: 

Конституційне звернення та Конституційне подання. Хто може бути суддею Конституційного 

Суду України. 

Статус суддей України. Ким не може бути суддя. Які особи звільняються від здачі 

кваліфікаційного екзамену. Строк повноважень та порядок призначення суддей України. Порядок 

звільнення з посади судді. 

Зміни в судово-процесуальному законодавстві України. Господарсько-процесуальний кодекс 

України. реквізити позовної заяви. Порядок ведення Протоколу судового засідання та дослідження 

письмових та речових доказів. Апеляційна та касаційна скарга. Цивільний процесуальний кодекс 

України. Порядок вступу Рішення суду. Строк подання апеляційної скарги. Касаційне оскарження. 

Перегляд судових рішень на підставі  виключних обставин та знов відкрившимися. Кримінально-

процесуальний кодекс України. Строк подання апеляції та касації. Виключне провадження. 

Порядок проведення обшуку житла. Хто може бути захисником у кримінальному процесі. 

Особисто-професійні якості судді. 

Прокуратура 

Система та структура органів прокуратури. Повноваження прокурорів прокуратури України. 

Організація діяльності прокуратури.  

Завдання та принципи діяльності прокуратури. Поняття прокуратури. 

Основні напрямки діяльності прокуратури. Перелік актів прокурорського реагування з 

приводу усування порушень закону: протест, припис, постанова. Реквізити цих документів. 

Призначення та звільнення прокурорів від посади. Хто може бути прокурором України. Хто 

не може бути прокурором України. Призначення Генерального прокурора України. Строк 



повноважень Генерального прокурору України. 

Особисто-професійні якості прокурора та інших співробітників органів прокуратури. 

 

Тема 5. Система професійної підготовки юриста 

Зміст та сутність юридичної освіти. Види юридичної освіти. Поняття академії, юридичного 

інституту, юридичного факультету університету. Керівництво учбовим закладом. 

Поняття та характеристика основних форм навчання. Курс навчання. Учбова програма. 

Блоки по спеціальності “правознавство”: гуманітарні та соціально-економічні дисципліни, 

фундаментальні дисципліни, спеціальні дисципліни, дисципліни спеціалізації. Поняття курсу та 

семестру. Види форм навчання. Денна, заочна, екстернативна форма навчання. Види аудиторних 

занять: лекції, семінарські заняття, самостійна підготовка, консультація, захист курсової роботи, 

співбесіда, екскурсія, теоретичні (науково-практичні) конференції. Поняття заліку та екзамену.  

Значення правознавства для юридичної науки. Поняття науки та юридичної науки. Складові 

частини юриспруденції. 

 

Тема 6. Методологія наукового дослідження 

Теоретичні методи наукового дослідження. Індукція, дедукція, аналіз, синтез, абстрагування, 

конкретизація, екстраполяція, моделювання, порівняння, класифікація. 

Категоріальний апарат наукового дослідження. Концепція дослідження. Об’єкт та предмет 

наукового дослідження. Мета та завдання наукового дослідження. Наукова проблема. 

Обґрунтування актуальності. Гіпотеза. Теоретичне та практичне значення дослідження. 

Структура та сутність етапів науково-дослідної роботи. Вибір сфери дослідження. Робочий 

план майбутнього дослідження. Складання плану-конспекту. Джерела наукової інформації. 

Опрацювання інформації: реферативні журнали, бюлетені сигнальної інформації, експрес-

інформація, аналітичні огляди, реферативні огляди, бібліографічні картки. 

 Правила оформлення результатів наукового дослідження. 

 

 

4.СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього у тому числі усього у тому числі 

л п сем. інд. с.р. л п сем. інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Т 1: Загальна теорія 

юридичної деонтології 

14 2  2  10 14     14 

Т 2: Етика юриста 14 2  2  10 14     14 

Т 3: Правова культура 

юриста 
14 2  2  10 16 2    14 

Т 4: Особисто-

професійні якості 

юристів конкретних 

спеціальностей 

17 4  4  9 16 2    14 

Т 5: Система 

професійної підготовки 

юриста 

17 4  4  9 16 2  2  12 

Т 6: Методологія 

наукового дослідження 

14 2  2  10 14     14 

Усього годин  90 16  16  58 90 6  2  82 

 

 



5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин (з/в) 

1 Загальна теорія юридичної деонтології 2 

2 Етика юриста 2 

3 Правова культура юриста 2 

4 Особисто-професійні якості юристів конкретних спеціальностей 4 

5 Система професійної підготовки юриста 4 

6 Методологія наукового дослідження 2 

 Всього д 16 

6. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Не передбачено  

2   

7. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Не передбачено  

2   

8. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

(денне) 

1 Загальна теорія юридичної деонтології 7 

2 Етика юриста 10 

3 Правова культура юриста 10 

4 Особисто-професійні якості юристів конкретних спеціальностей 10 

5 Система професійної підготовки юриста 9 

6 Методологія наукового дослідження 9 

 Всього 58 

 

9. Індивідуальні завдання 
Індивідуальні завдання з навчальної дисципліни: доповіді, повідомлення, ситуативні 

завдання з використанням інтерактивних методів та сучасних технологій презентації 

результатів та інші види індивідуальних завдань, запропонованих викладачем, сприяють більш 

поглибленому вивченню студентом теоретичного матеріалу, формуванню вмінь використання 

знань для вирішення відповідних практичних завдань.  

Види індивідуальних завдань з навчальної дисципліни визначаються робочим 

навчальним планом. Терміни подачі, виконання і захисту індивідуальних завдань визначаються 

графіком, який розробляється кафедрою на кожний семестр. Індивідуальні завдання 

виконуються студентами самостійно із забезпеченням необхідних консультацій з окремих 

питань з боку викладача. Наявність позитивних оцінок, отриманих студентом за індивідуальні 

завдання, є необхідною умовою допуску до семестрового контролю з даної дисципліни. 

 

 

 



8. Методи навчання  

Під час викладання методи навчання: словесні; наочні; практичні; евристичні; частково-

пошукові; дослідницькі; експериментальні; методи проблемного викладання; методи проекту; 

методи колективної розумової діяльності; методи самостійної роботи; імітаційні методи тощо. 

 

9. Методи контролю 

Контроль за рівнем та повнотою засвоєння матеріалу з навчальної дисципліни 

здійснюється через поточний та підсумковий контролі. Для підсумкового контролю з 

дисципліни навчальним планом передбачено залік. Крім підсумкового контролю для 

перевірки знань студентів використовуються також різні форми поточного контролю. 

Упродовж семестру студенти виконують різноманітні навчальні завдання, проходять 

комп’ютерне тестування з навчальної дисципліни.  

Результати всіх видів виконаних студентами (слухачами) робіт оцінюються за 100-

бальною шкалою. Підсумковий контроль з дисципліни виставляється як сума оцінок за модуль 

цієї навчальної дисципліни та обраховується, як правило,  як середнє арифметичне складових 

залікових модулів. Кафедра може приймати рішення щодо звільнення студента від складання 

екзамену і зарахування йому визначеної суми балів та традиційної оцінки в якості підсумкової 

оцінки.  

                                                                       

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

Заповнює викладач, який проводить зі студентами поточні контрольні заходи, 

передбачені навчальним планом та робочою навчальною програмою дисципліни.  

Відповідно до "Порядку оцінювання знань студентів БУМІБ з урахуванням вимог 

Болонської декларації" об’єктами поточного контролю знань студентів є: 

1. Систематичність та активність роботи протягом семестру над вивченням програмного 

матеріалу дисципліни. 

2. Рівень виконання модульних контрольних робіт (у випадку, якщо формою 

підсумкового контролю знань з дисципліни є залік). 

Систематичність та активність роботи протягом семестру оцінюється з використанням 

шести видів контролю: 

К1 – робота в аудиторії (усні відповіді, на менше 2-3 за семестр, залежно від 

дисципліни); 

К2 – письмовий поточний контроль (експрес-контроль, економічний диктант…); 

К3 – опрацювання обов’язкових практичних завдань (самостійне розв’язання типових 

задач, проблемних ситуацій…); 

К4 – опрацювання завдань до самостійної роботи; 

К5 – опрацювання індивідуальних завдань (написання та презентація рефератів; 

самостійна розробка структурно-логічних схем, кросвордів, тестових завдань, задач, 

проблемних ситуацій; порівняльний аналіз визначень (не менше 5, з використанням сучасної 

наукової та навчальної літератури вітчизняних та зарубіжних авторів)…); 

К6 – бали бонуси за участь у конференціях, олімпіадах, конкурсах… 

Знання студентів оцінюються за традиційною чотирибальною шкалою: 2,3,4,5. 

Оцінювання відбувається за критеріями, зазначеними в робочій програмі дисципліни. 

Результати оцінювання знань студентів записуються у графи, при цьому: 

1. У графі "Бал за поточний контроль" проставляється середній бал, який за вид 

контролю К1 визначається наступним чином: 

пропусківованихневідпрацькількістьдвійокіпозитивнихіоціноквсіхкількістьЗагальна

оцінкипозитивнітількисявраховуютьбалівсумаЗагальна
балСередній

)(

)(  

З видів контролю, що є обов’язковими для виконання з кожної теми (наприклад К4 – 

опрацювання завдань для самостійної роботи) у знаменнику формули зазначається загальна 

кількість семінарських занять у модулі. Отриманий середній бал округлюється до десятих. 



2. Графа "Бал за модульну контрольну роботу" заповнюється тільки у випадку, якщо 

формою підсумкового контролю є залік. 

3. Загальний бал за модуль визначається наступним чином:  

- якщо формою підсумкового контролю є екзамен, то загальний бал за модуль 

(максимум 30) визначається як сума балів за окремі види контролю (К1 + К2 + К3 + К4 +К5 + 

К6). При цьому загальна сума балів округлюється до цілого числа; 

- якщо формою підсумкового контролю є залік, то загальний бал за модуль (максимум 

50) визначається як сума балів за окремі види контролю (максимум 30) + бал за модульну 

контрольну роботу (максимум 20). При цьому загальна сума балів округлюється до цілого 

числа. 

4. Загальний бал визначається як сума загальних балів за два модульних контроля і 

вважається загальним балом за дисципліну, якщо формою підсумкового контролю є залік, або 

загальним балом за поточний контроль, якщо формою підсумкового контролю є екзамен (із 

занесенням у відповідну графу екзаменаційної відомості). 

У разі відсутності студента на занятті у графі К1 робиться відповідний запис "нб". 

Пропуск вважається відпрацьованим, якщо студент під час індивідуальних занять отримав 

позитивні оцінки за обов’язкові види контролю з теми пропущеного заняття (К2, К3, К4 – 

залежно від дисципліни). 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно  

 

зараховано 
82-89 В 

добре 
75-81 С 

64-74 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

10. Методичне забезпечення 

Основу комплексу методичного забезпечення вивчення навчальної дисципліни 

складають: програма нормативної навчальної дисципліни; робоча програма навчальної 

дисципліни;  конспекти лекцій; плани семінарських занять та методичні рекомендації до них; 

завдання для самостійної роботи; індивідуальні завдання; тестові завдання та програма 

комп’ютерного тестування; підручники та посібники.  

 

11. Рекомендована література 
 

 Основна література 

1 Бандурка О.М. Судові та правоохороні органи України / О.М. Бандурка. - Х.: 

Універсітет ВС, 2009. - 350 с. 

2 Біленчук  П.Д. Правова деонтологія / П.Д. Біленчук К.: Атіка, 1999. - 320 с. 
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