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3. ПОЛІТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 Відвідання  лекцій  та  занять  є  важливою  складовою  навчання.
Очікується, що всі здобувачі відвідають лекції і практичні заняття. Здобувач має
намагатись відвідати всі лекційні та практичні заняття.

 Відсутність на лекційному та практичних заняттях дозволяється лише
за поважними причинами, які підтверджуються відповідними документами.

 Про відсутність на лекційному та практичних заняттях здобувач має
намагатись попередити заздалегідь.

 Здобувачу рекомендується доповідати на всіх практичних заняттях.
 Здобувачу  рекомендується  не  використовувати  телефон  для

спілкування під час начальних занять. У разі необхідності телефонної розмови під
час  навчальних  занять,  здобувач  зобов’язаний  залишити  аудиторію,  щоб  не
заважити іншим здобувачам здобувати знання.

 Здобувач  має  виконувати  всі  завдання  самостійно,  дотримуючись
норм  академічної  доброчесності.  У  випадку  виявлення  плагіату,  завдання
вважається невиконаним.

 Здавати  та  захищати  самостійні  завдання,  передбачені  робочою
програмою, здобувачі мають у встановлені строки.

 Здобувач має системно та регулярно переглядати лекційний матеріал,
навчальну та наукову літературу, відеокурси, які пропонується переглянути для
опанування матеріалу навчальної дисципліни.

 Здобувач має обов’язково бути присутнім на модульних контролях.
 Суворо  заборонено  порушувати  принципи,  стандарти,  правила

академічної  доброчесності  як  під  час  навчання,  так  і  під  час  академічного
спілкування. Порушення академічної доброчесності тягне за собою притягнення



до академічної відповідальності відповідно до чинного законодавства і Кодексу
академічної доброчесності Університету.

 Здобувач  успішно  навчається,  якщо  послідовно  набирає  кредити,
необхідні для здобуття бажаної кількості.

 Накопичувальний бал за даною дисципліною має бути не нижче 60.
Якщо  накопичувальний  бал  за  даною  дисципліною  нижче  60,  здобувач
вважається неуспішним та може бути відрахованим відповідно до Положення про
організацію освітнього процесу в Університеті.

4. ПРЕРЕКВІЗИТИ І ПОСТРЕКВІЗИТИ
НАВЧАЛЬНОЇДИСЦИПЛІНИ

Пререквізіти (Prerequisite) – Верховенство права, Юридична аргументація
Постреквізіти  (Postrequisite)  –  Застосування  рішень  ЄСПЛ  в

правозастосовчій практиці.

5. ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Призначення  навчальної  дисципліни «Правове  регулювання  публічної
служби» полягає у тому, що публічна служба відграє важливу роль у забезпеченні
прав  і  свобод  людини  і  громадянина,  реалізації  зовнішньої  та  внутрішньої
політики  держави.  Призначення  навчальної  дисципліни  полягає  у  отриманні
здобувачами знань про сутність та систему публічної служби, її види та правові
засади, вироблення у здобувачів умінь практичного застосування при вирішенні
професійних  завдань  законодавства,  що  регулює  відносини  у  сфері  публічної
служби (державної служби в органах виконавчої влади України, апараті органів
законодавчої  та  судової  влади,  а  також  служби  в  органах  місцевого
самоврядування).

Навчальний  курс  «Правове  регулювання  публічної  служби»  включає
лекції,  обговорення  міжнародних  стандартів,  національного  законодавства  та
провідних  досліджень  у  цій  сфері,  практичні  заняття,  а  також  кейси  для
вирішення, приклади кращих практик і рекомендовані до перегляду фільми. Він
побудований  таким  чином,  щоб  у  доступній  та  інтерактивній  формі  охопити
ключові  питання  організації  та  проходження  публічної  служби у  майбутнього
магістра у сфері права.

Мета вивчення навчальної дисципліни.
Метою навчальної дисципліни «Правове регулювання публічної служби» є

формування  у  здобувачів  другого  магістерського  рівня  вищої  освіти  за
спеціальністю 081 «Право» предметних компетентностей, концептуальних знань
у сфері публічної служби, що включають сучасні наукові здобутки у цій галузі,
котрі є основою для оригінального мислення та проведення досліджень у вказаній
сфері; набуття здобувачами спеціалізованих умінь/навичок розв’язання проблем,



що виникають при проходженні державної служби в окремих органах публічної
влади в процесі їх формування та здійснення повсякденної діяльності.

Завдання вивчення навчальної дисципліни.

1.  Отримання  знань  щодо  теоретичних  досліджень  у  сфері  правового
регулювання публічної служби

2. Формування у здобувачів знань та умінь, необхідних їм для проведення
досліджень  та/або  провадження  інноваційної  діяльності  з  метою  генерування
нових знань у сфері публічної служби 

3.  Застосування  дослідницького  підходу  до  вивчення  національного
правового механізму регулювання публічної служби в Україні.

4.  Формування  навичок  щодо  правильного  застосовуваня  чинного
законодавства, що впорядковує відносини у сфері публічної служби, виявляти в
ньому юридичні колізії та пропонувати шляхи їх вирішення, належно тлумачити
правові  норми,  що  регулюють  відносини  у  сфері  публічної  служби,  а  також
вирішувати інші проблеми, що виникають у правзастосовній діяльності. 

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА ДИСЦИПЛІНОЮ
«ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ  

Сформовані
компетентності

Результати навчання за
дисципліною

Методи
оцінювання

Методи навчання

Здатність до 
абстрактного мислення, 
аналізу та синтезу

Здійснювати аналіз 
суспільних процесів 
у контексті 
аналізованої 
проблеми і 
демонструвати 
власне бачення 
шляхів її 
розв’язання. 

Усний контроль у
формі

фронтального та
вибіркового
опитування,

захисту доповідей
(рефератів); 

Лекції  

Знання та розуміння 
предметної області та 
розуміння професійної 
діяльності

 Проводити збір і 
інтегрований аналіз 
матеріалів з різних 
джерел.

Письмовий 
контроль у формі 
написання 
відповідей на 
поставлені 
запитання, 
виконання 
письмових завдань,
у т.ч. практичного 
спрямування, 
тестів.

Навчальні дискусії

Здатність вчитися і 
оволодівати сучасними 
знаннями

 Формулювати власні 
обґрунтовані судження
на основі аналізу 

Іспит Індивідуальні 
навчально-дослідні 
роботи,



відомої проблеми
Здатність застосовувати 
знання завдань, 
принципів і доктрин 
національного права, а 
також змісту правових 
інститутів 
адміністративного права

. Давати короткий 
висновок щодо 
окремих фактичних 
обставин (даних) з 
достатньою 
обґрунтованістю

Усний контроль у 
формі 
фронтального та 
вибіркового 
опитування, 
захисту доповідей 
(рефератів); 

Тестування 
(контрольні роботи),

Знання і розуміння 
особливостей реалізації 
та застосування норм 
матеріального і 
процесуального права. 

Використовувати 
різноманітні 
інформаційні джерела 
для повного та 
всебічного 
встановлення певних 
обставин. 

Усний  контроль
у  формі
фронтального  та
вибіркового
опитування,
захисту
доповідей
(рефератів); 

Написання звітів та 
рефератів 

Здатність визначати 
належні та прийнятні 
для юридичного аналізу
факти. 

Вільно спілкуватися 
державною та 
іноземною мовами 
як усно, так і 
письмово, правильно 
вживаючи правничу 
термінологію. 

Усний  контроль
у  формі
фронтального  та
вибіркового
опитування,
захисту
доповідей
(рефератів); 

Індивідуальні 
навчально-дослідні 
роботи, 
написання звітів та 
рефератів

Здатність аналізувати 
правові проблеми, 
формувати та 
обґрунтовувати правові 
позиції. 

Виявляти знання і 
розуміння основних 
сучасних правових 
доктрин, цінностей та 
принципів 
функціонування 
національної правової 
системи. 

Письмовий 
контроль у 
формі написання
відповідей на 
поставлені 
запитання, 
виконання 
письмових 
завдань, у т.ч. 
практичного 
спрямування, 
тестів.

Навчальні дискусії,
написання звітів та 
рефератів

Здатність до критичного
та системного аналізу 
правових явищ і 
застосування набутих 
знань у професійній 
діяльності. 

Демонструвати 
необхідні знання та 
розуміння сутності та 
змісту основних 
правових інститутів і 
норм фундаментальних
галузей права. 

Письмовий 
контроль у 
формі написання
відповідей на 
поставлені 
запитання, 
виконання 
письмових 
завдань, у т.ч. 
практичного 
спрямування, 

Навчальні дискусії,
написання звітів та 
рефератів



тестів.

Здатність до самостійної
підготовки проектів 
актів 
правозастосування. 

Пояснювати природу 
та зміст основних 
правових явищ і 
процесів. 

Усний контроль у 
формі 
фронтального та 
вибіркового 
опитування, 
захисту доповідей 
(рефератів); 

Індивідуальні 
навчально-дослідні 
роботи, 
написання звітів та 
рефератів

Здатність до логічного, 
критичного і 
системного аналізу 
документів, розуміння 
їх правового характеру і
значення. 

Застосовувати набуті 
знання у різних 
правових ситуаціях, 
виокремлювати 
юридично значущі 
факти і формувати 
обґрунтовані правові 
висновки. 

Письмовий 
контроль у 
формі написання
відповідей на 
поставлені 
запитання, 
виконання 
письмових 
завдань, у т.ч. 
практичного 
спрямування, 
тестів.

Навчальні дискусії

6. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Розподіл годин/тем за видами занять

№ з/
п

Назва теми/розділу дисципліни

Форми організації
навчання в годинах

У
сь

ог
о

Л
ек

ц
ії

П
р

ак
ти

ч
н

і з
ан

ят
тя

С
ем

ін
ар

сь
к

і
за

н
ят

тя

С
ам

ос
ті

й
н

а 
р

об
от

а

1.
Тема 1. Поняття та правова природа 
публічної служби. 

2 2 6 10

2.
Тема 2. Види публічної служби. Загальні 
завдання і принципи публічної   служби

2 2 6 10

3.
Тема.3. Державна служба як основа 
формування інституту публічної служби. 

2 2 6 10

4. Тема 4. Управління публічною службою 2 2 6 10

5.
Тема 5. Правовий статус публічного 
службовця 

2 2 7 11

6.
Тема 6. Запобігання корупції у сфері 
публічної служби

- 2 8 10



№ з/
п

Назва теми/розділу дисципліни

Форми організації
навчання в годинах

У
сь

ог
о

Л
ек

ц
ії

П
р

ак
ти

ч
н

і з
ан

ят
тя

С
ем

ін
ар

сь
к

і
за

н
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тя

С
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ті

й
н

а 
р

об
от

а

7.
Тема 7. Юридична відповідальність 
публічних службовців

2 2 6 10

8.
Тема 8. Державна служба в апараті 
органів законодавчої та судової влади

2 2 8 12

9.
Тема 9. Особливості проходження 
державної служби в органах виконавчої 
влади

- 2 8 10

10.
Тема 10. Правове регулювання служби в 
органах місцевого самоврядування. 

2 2 8 12

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ

№
з/
п

Назва теми лекції

Кіль
кіст

ь
годи

н

Форма
проведенн

я
(оглядова,
проблемна

та ін.)

Завдання для студентів до лекції

1.

 Поняття та правова природа
публічної служби. 

2 Вступна

 Поняття та ознаки публічної служби, її 
місце в системі публічного управління.
 Принципи публічної служби.. Сучасні 
тенденції розвитку публічної служби. 
«Новий менеджеризм». Відмова від 
ієрархічної структури управління. 
Соціальне партнерство. Кооперація. 
Ринковий обмін у сфері управління. 
Перехід від логіки жорсткого 
управління до логіки надання послуг і
регулювання. Спрямованість 
діяльності на досягнення визначеного 
результату.

2. Види публічної служби. 
Загальні завдання і 
принципи публічної   
служби

2 Оглядова Класифікація видів публічної служби, їх 
законодавче визначення. Система і види 
принципів державної служби.
Конституційні і законодавчі 
принципи: служіння народу України, 
верховенства права, демократизму і 
законності, пріоритету прав і свобод 
людини і громадянина, гуманізму і 



соціальної справедливості, єдності 
державної влади та її реалізації трьома
незалежними гілками: законодавчою, 
виконавчою і судовою, рівного 
доступу громадян до державної 
служби, позапартійності і 
відокремлення держави від церкви.

3.

 Державна служба як 
основа формування 
інституту публічної 
служби. 2 Проблемна

Поняття  державної  служби,  її  види  та
принципи.  Співвідношення  понять
“публічна  служба”,  “державна  служба”.
Правові  засади  державної  служби.
Сучасні  моделі  державної  служби:
відкрита  американська  та  закрита
європейська моделі державної служби, їх
характеристика. 

4.

 Управління публічною 
службою

2 Оглядова

Функціональне управління державною
службою  в  Україні.  Поняття,  мета,
завдання  і  принципи  управління
державною  службою.  Функції  і
повноваження  органів  виконавчої
влади  з  управління  державною
службою. 
Місце  і  роль  Президента  і  Кабінету
Міністрів  України  в  підготовці,
прийнятті,  реалізації  управлінських
рішень  щодо  удосконалення
функціонування  державної  служби.
Функції  і  повноваження
Національного  агентства  України  з
питань державної служби

5.

 Правовий статус 
публічного службовця 

2 Оглядова

Поняття  правового  статусу
державного  службовця  і  його
законодавче  закріплення.  Поняття
посади  в  органі  державної  влади  і
місцевого самоврядування і їх апараті,
їх види та характеристика. Посада як
основа  правового,  соціального  й
організаційного  статусу  державного
службовця. Вплив посади на характер
функцій,  що виконуються  публічним
службовцем. 

6.  Юридична 
відповідальність 
публічних службовців

2 Оглядова Загальна  характеристика
відповідальності  публічних  службовців.
Адміністративна  відповідальність
публічних  службовців.  Кримінальна
відповідальність  публічних  службовців.
Матеріальна  відповідальність  публічних



службовців.  Обов’язок  відшкодування
шкоди.  Дисциплінарна  відповідальність
публічних  службовців.   Порядок
притягнення  до  дисциплінарної
відповідальності.  Види  дисциплінарних
стягнень  та  загальні  умови  їх
застосування.  Дисциплінарна  комісія  з
розгляду  дисциплінарних  справ  та  її
повноваження.

7.

 Державна служба в 
апараті органів 
законодавчої та судової 
влади

2 Оглядова

Правове  та  організаційне  забезпечення
державної  служби  в  Апараті  Верховної
Ради  України.  Правовий  статус
державних  службовців  в  Апараті
Верховної  Ради  України.  Проходження
державної  служби  в  Апараті  Верховної
Ради України. 
Правове  та  організаційне  забезпечення
державної  служби  в  апараті  органів
судової  влади.  Види  і  правовий  статус
державних службовців в апараті  органів
судової  влади.  Правовий  статус
помічника судді. Проходження державної
служби в апараті органів судової влади.

8.

 Правове регулювання 
служби в органах 
місцевого самоврядування

2 Проблемна

Структура  і  зміст  базового  закону
«Про  державну  службу»  і  положень
законів  «Про  службу  в  органах
місцевого  самоврядування»  і  «Про
дипломатичну  службу».  Укази
Президента,  постанови  і
розпорядження  Кабінету  Міністрів
України як правові джерела державної
служби. 
Необхідність  удосконалення
законодавства  про  службу  в  органах
місцевого самоврядування.  Проблеми
систематизації  і  кодифікації  чинних
законів  та  підзаконних  нормативно-
правових  актів  і  створення  на  цій
основі стабільної уніфікованої бази на
рівні  Кодексу  державної  служби,
служби  в  органах  місцевого
самоврядування.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН СЕМІНАРСЬКИХ/ПРАКТИЧНИХ
ЗАНЯТЬ 

№ Назва теми заняття Кільк Форма Завдання для студентів до



з/п
ість

годин
проведення заняття

1.
 Поняття та правова природа 
публічної служби. 

2
бесіда Згідно методичних

рекомендацій

2.

 Види публічної служби. 
Загальні завдання і 
принципи публічної  
служби

2

обговорення Згідно методичних
рекомендацій

3.

 Державна служба як 
основа формування 
інституту публічної 
служби. 

2

обговорення,
виконання

дослідницьк
ої роботи

Згідно методичних
рекомендацій

4.

Управління публічною 
службою

2

обговорення,
вирішення
завдання в

дослідницьк
ому

контексті

Згідно методичних
рекомендацій

5.

Правовий статус 
публічного службовця 

2

обговорення,
вирішення
завдання в

дослідницьк
ому

контексті

Згідно методичних
рекомендацій

6.

Запобігання корупції у 
сфері публічної служби.

2

обговорення,
вирішення
завдання в

дослідницьк
ому

контексті

Згідно методичних
рекомендацій

7.

Юридична відповідальність
публічних службовців

2

проблемна
дискусія,

вирішення
завдання в

дослідницьк
ому

контексті

Згідно методичних
рекомендацій

8.

Державна служба в апараті 
органів законодавчої та 
судової влади

2

проблемна
дискусія,

презентація
дослідження

Згідно методичних
рекомендацій

9.

Особливості проходження 
державної служби в 
органах виконавчої влади

2

обговорення,
презентація
навчального

заняття

Згідно методичних
рекомендацій



10.

Правове регулювання 
служби в органах місцевого
самоврядування. 

2

проблемна
дискусія,

презентація
дослідження

Згідно методичних
рекомендацій

7. КОНТРОЛЬ І ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

Вид діяльності здобувача
М

ак
си

м
ал

ьн
а 

кі
ль

кі
ст

ь 
ба

лі
в 

за
 

од
ин

иц
ю

Модуль 1 Модуль2

К
іл

ьк
іс

ть
 о

ди
ни

ць

М
ак

си
м

ал
ьн

а 
кі

ль
кі

ст
ь 

ба
лі

в

К
іл

ьк
іс

ть
 о

ди
ни

ць

М
ак

си
м

ал
ьн

а 
кі

ль
кі

ст
ь 

ба
лі

в

Відвідування лекцій 4 6 3 2 1

Відвідування семінарських занять

Відвідування практичних занять 10 7 7 3 3

Робота на семінарському занятті

Робота на практичному занятті 20 7 14 3 6

Виконання завдань для 

самостійної роботи
18 2 10 2 8

Виконання модульної роботи 48 1 26 1 22

Р
а
з
о
м

100 33 64 15 36

Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання

Тривалість проведення:  30 хвилин у межах практичного заняття у формі
письмового виконання завдань з тематики модуля. Максимальна кількість балів
за 1 модуль: 26 балів, за другий модуль: 22 балів

На  кожне  наступне  заняття  студенти  отримують  перелік  завдань,  який
мають  виконати.  Календарний  графік  виконання  завдань  встановлюється
відповідно до розкладу занять.



7.1. ВИДИ КОНТРОЛЮ іспит

7.2. ФОРМИ КОНТРОЛЮ усне опитування, бесіда з врахуванням
набраних балів

7.3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ЗДОБУВАЧІВ

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ЗА СИСТЕМОЮ ECTS

Рейтингова
оцінка

Оцінка за стобальною
шкалою Значення оцінки

A 90 – 100 балів
Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в

межах обов’язкового матеріалу з
можливими незначними недоліками

B 82 – 89 балів
Дуже добре – достатньо високий рівень

знань (умінь) в межах обов’язкового
матеріалу без суттєвих (грубих) помилок

C 74 – 81 балів Добре – в цілому добрий рівень знань
(умінь) з незначною кількістю помилок

D 69 – 73 балів

Задовільно – посередній рівень знань
(умінь) із значною кількістю недоліків,
достатній для подальшого навчання або

професійної діяльності

E 60 – 68 балів Достатньо – мінімально можливий
допустимий рівень балів знань (умінь)

FX 35 – 59 балів

Незадовільно з можливістю повторного
складання – незадовільний рівень знань, з
можливістю повторного перескладання за

умови належного самостійного
доопрацювання

F 1 – 34 балів

Незадовільно з обов’язковим повторним
вивченням курсу – досить низький рівень

знань (умінь), що вимагає повторного
вивчення дисципліни

8. САМОСТІЙНА РОБОТА.

№
з/п

Назва теми/розділу Форми роботи Критерії оцінювання
Графік

консультацій

1  Моделі державної 
служби, служби в 
органах місцевого 
самоврядування та 
правове регулювання 
державної служби та 
служби в органах 
місцевого 
самоврядування в 

Підготовити 
відповіді на 
запитання:
1. Поняття 
«державної 
служби», «служби в 
органах місцевого 
самоврядування» і 
його законодавче 

Характеристики 
відповіді:      
правильність,      
логічність, 
обґрунтованість, 
цілісність;
 рівень володіння 
розумовими 
операціями:  вміння  

Згідно графіку,
затвердженому
на кафедрі, у 
месенджері 
Telegram за 
номером 
телефону 
викладача



Україні. закріплення, межі 
державної служби.
2. Мета і функції 
державної служби, 
служби в органах 
місцевого 
самоврядування.
3. Моделі державної
служби.
4. Нормативно-
правове 
регулювання 
державної служби, 
служби в органах 
місцевого 
самоврядування

аналізувати, 
синтезувати,  
порівнювати,  
класифікувати,  
узагальнювати,  
робити 
висновки тощо;     
вміння виявляти  
проблеми  та  
розв'язувати  їх,  
формулювати 
гіпотези     

2 Етика державних 
службовців та протидія 
корупції на державній 
службі,

Проведення 
експертизи 
нормативно-
правового акту у 
сфері протидії 
корупції

Вивчення 
нормативно-
правового 
забезпечення 
антикорупційної 
діяльності в Україні;
Письмове викладення
експертизи обраного 
нормативно-
правового акту у 
сфері протидії 
корупції

Згідно графіку,
затвердженому
на кафедрі, у 
месенджері 
Telegram за 
номером 
телефону 
викладача

3 Дослідження наукою 
адміністративного права 
інституту публічної 
служби

Написання  
доповідей на одну з 
наступних тематик:
1. Сучасна державна
кадрова політика та 
функціональне 
управління 
державною 
службою.
2. Етика державних 
службовців та 
протидія корупції на
державній службі.
3. Правове 
регулювання 
проходження 
державної служби в 
Україні
4.Проблеми 
реформування 
державної служби 
та служби в органах
місцевого 
самоврядування в 

Вивчення методики 
та методології 
написання доповідей.
Обрання актуальної 
теми доповідей.
Повнота розкриття 
досліджуваної теми у 
доповіді.

Згідно графіку,
затвердженому
на кафедрі, у 
месенджері 
Telegram за 
номером 
телефону 
викладача



Україні.
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12.Матюхіна  Н.  П.  Державна  служба  України  на  шляху  реформування:
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13.Публічна  служба.  Зарубіжний  досвід  та  пропозиції  для  України  /  А.  В.
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М. Школика. – Київ: Конус-Ю, 2007. – С. 153–167, 225–269, 698–713.
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контексті її адаптації до існуючих зарубіжних моделей / О. В. Селецький, Д.
С. Бабич // Актуальні проблеми юридичної науки та практики. – 2017. – № 1
(3). – С. 30-37.

15.Федчишин  С.  А.  Питання  участі  державних  службовців  у  політичній
діяльності в Україні / С. А. Федчишин // Наук. вісн. Херсон. держ. ун-ту. –
Серія “Юрид. науки”. – 2015. – Вип. 2. – Т.2. – С. 206–209.

16.Чистоколяний Я. В. Основні напрями впливу громадянського суспільства та
його  інститутів  на  реформування  публічної  служби  в  Україні.  Вісник
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17.Янюк Н. Актуальні проблеми формування публічної служби в Україні / Н.
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18.Балух Д. В. До визначення особливостей управління державною службою /
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9.2. Додаткові ресурси
 Інформаційні ресурси

Джерела Інтернет:
http:\\www.liga.kiev.ua LIGA Online – платна база законодавства компанії “Ліга”, а
також новини українського законодавства, каталог юридичних посилань, огляди 
преси.
http:\\www.nau.kiev.ua - АТ “Інформтехнологія” – база законодавства з текстами 
українською, російською та англійською мовами.
http:\\www.rada.kiev.ua - сервер Верховної Ради України – безкоштовна база 
законодавства, інформація про юридичні видання, посилання на зарубіжне 
законодавство.
http:\\info.resourcecorp.net - Система правової підтримки ЛОЦМАН online – пошук
документів із законодавства України (російською й українською мовами), 
щотижневі огляди нового законодавства України, щоденні огляди економічних і 
політичних новин СНД.
http:\\zakon.gov.ua - сайт “Законопроекти України”.



www.coe.kiev.ua – Інформаційно-документаційний фонд Ради Європи в Україні. 
Містить український переклад угод та конвенцій, які укладалися Радою Європи. 
Містить посилання на європейські бази даних.
http:\\www.rada.kiev.ua/LIBRARY/index.htm. - Національна парламентська 
бібліотека України.
http:\\www.nbuv.gov.ua/db/ - Національна бібліотека України імені В.І. 
Вернадського.
http:\\lucl.lucl.kiev.ua/win/indw.html - Публічна бібліотека ім. Лесі Українки.
http:\\www.ukma.kiev.ua/ukmalib - Наукова бібліотека Національного університету
“Києво-Могилянська академія”.

10. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ
ДИСЦИПЛІНИ/МОДУЛЯ

Комп’ютерний клас, програма Zoom, месенджер Telegram


