
 

Силабус навчальної дисципліни 

     Назва дисципліни Юридична деонтологія 

Ступінь вищої освіти:перший (бакалаврський) 

Галузь знань: 08 “Право” 

Спеціальність: 081 “Право” 

Освітньо-професійна програма: “Право” 

Сторінка курсу в Moodle: http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=229 
Рік навчання:1;Семестр: 1 
Дні занять: (лекції – понеділок, 2 пара, ауд. 406, корпус вул. У. Самчука,9,  
практичні заняття - вівторок, 3,4 пара, ауд. 509, 507, корпус вул.  
У. Самчука,9) 
Консультації:(понеділок, з 15.00 до 16.00, ауд. 522,  
корпус вул. У. Самчука,9) 
Назва кафедри: кафедра теорії держави і права 
Мова викладання: українська 

Керівник курсу 

Викладач 

 доц. Скрекля Л.І. 
 доц. Скрекля Л.І. 

Профайл керівника курсу: 

Профайл викладача: 
http://www.lute.lviv.ua/personal/kafedri/kafedra-teoriji-derzhavi-ta-
prava/skreklja-lesja-ivanivna/  

Контактна інформація vvskreklia@ukr.net 
 

Опис дисципліни 
Анотація дисципліни: Юридична деонтологія є дисципліною обов’язкової складової навчального 

плану, циклу дисциплін, які формують професійні компетентності. Студенти отримують теоретичні 

знання щодо деонтологічної правосвідомості та обов’язків юриста, а також практичні навички в 

частині коректного та грамотного використання юридичної термінології та юридичної техніки в 

усному та писемному мовленні. 
Пререквізити:Для продуктивної праці над засвоєнням дисципліни "Юридична деонтологія" 

студент повинен попередньо вивчити дисципліни "Філософія", "Психологія". 

Формат проведення дисципліни:очна серія лекцій і практичних занять, самостійна робота 

студентів, виконання індивідуальних науково-дослідних завдань. Студенти мають змогу 

отримувати індивідуальні консультації. Під час сесії формат очний. 

Ознаки дисципліни 

Кількість кредитів 
Загальна кількість 

годин 

Тижневих годин для денної форми 

навчання: 
Вид 

підсумкового 
контролю аудиторних 

самостійної роботи 
студента 

4 120 3 4 екзамен 

Обсяг дисципліни 

Вид навчальної діяльності Загальна кількість годин 

Лекції 26 

Практичні заняття 24 

Самостійна робота 70 

    у т.ч. індивідуальні науково-дослідні завдання  

Компетентності, яких набуває студент при вивченні дисципліни відповідно до освітньо-

професійної програми 

Загальні компетентності (ЗК)  Спеціальні компетентності (СК) 
ЗК6. Навички використання 
інформаційних і комунікаційних 
технологій. 
ЗК7. Здатність вчитися і оволодівати 
сучасними знаннями. 
ЗК9. Здатність працювати в команді. 

СК3.  Повага до честі і гідності людини як найвищої 
соціальної цінності, розуміння їх правової природи. 
СК7.Здатність застосовувати знання завдань, принципів і 
доктрин національного права, а також змісту правових 
інститутів щонайменше з таких галузей права, як: 
конституційне право, адміністративне право і адміністративне 
процесуальне право, цивільне і цивільне процесуальне право, 
кримінальне і кримінальне процесуальне право. 
СК11.Здатність визначити належні та прийнятні для 

 



 

юридичного аналізу факти. 
СК12.Здатність аналізувати правові проблеми, формувати та 
обґрунтовувати правові позиції. 
СК16. Здатність до логічного, критичного і системного 
аналізу документів, розуміння їх правового характеру і 
значення. 

 

Програмні результати навчання відповідно до освітньо-професійної (ПРН) 
 
ПРН4.Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої проблеми. 
ПРН5.Давати короткий висновок щодо окремих відомих фактичних обставин (даних) з 

достатньою обґрунтованістю. 
ПРН6.Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему. 
ПРН9.Самостійно визначати ті обставини у з’ясуванні яких потрібно допомога, і діяти 

відповідно до отриманих рекомендацій.  
ПРН18. Виявляти знання і розуміння основних сучасних правових доктрин, цінностей та 

принципів функціонування національної правової системи.  
ПРН19. Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних 
правових інститутів і норм фундаментальних галузей права. 
 

 

Дидактична карта дисципліни 

 
Назва теми, опис теми, завдання для 

самостійної роботи 
Календарний план 

курсу 
Вид 

навчаль-

ної 

діяльнос

ті 

Форми і методи 

навчання 
Оціню-

вання 

роботи, 

бали Тиждень  
семестру 

Дата 

Кіль-

кість 
годин 

Тема 1. Методологія юридичної 

деонтології. 

 Формування компетентностей: ЗК7, 

ЗК9, СК3, СК12. 

Результати навчання:ПРН4, ПРН19. 

Рекомендовані джерела: 4, 9, 10, 22, 23, 

47 

Завдання для СРС: Згідно з дистанційних 

курсів «Юридична деонтологія» 

1-ий  4 лекція Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування  

1 

2-ий – 

3-ій 

 

 4 практич

не 

заняття 

Усне опитування, 
вирішення завдань, 

обговорення 
ситуаційних завдань 

5 

1-ий – 3-
ій 

 

 8 самостійна 
робота 

Робота з навчально-
методичною літера-

турою, конспектуван-
ня, вирішення завдань, 

тестування в 
дистанційному курсі 

5 

Тема 2. Предмет та об’єкт юридичної 

деонтології.  
Формування компетентностей: ЗК 6, 

ЗК7, ЗК9, СК3, СК11. 

Результати навчання:ПРН6, ПРН9. 

Рекомендовані джерела: 2, 3, 25, 36, 49, 

56, 59 
Завдання для СРС: Згідно з дистанційних 
курсів «Юридична деонтологія» 

2-ий  4 лекція Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування  

1 

4-ий – 
5-ий 

 4 практич

незанятт

я 

Усне опитування, 
вирішення завдань, 

обговорення 
ситуаційних завдань 

5 

4-ий – 
5-ий 

 8 самостійна 

робота 

Робота з навчально-
методичною літера-

турою, конспектуван-
ня, вирішення завдань, 

тестування в 
дистанційному курсі 

5 

Тема 3. Принципи та функції, 

компоненти  юридичної деонтології. 

Формування компетентностей: ЗК 6, 

ЗК9, СК7, СК16. 

Результати навчання:ПРН18, ПРН19. 
Рекомендовані джерела: 11, 17, 18, 32, 43, 

58, 69, 70 

Завдання для СРС: Згідно з дистанційних 

курсів «Юридична деонтологія» 

3-ій  4 лекція Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування  

1 

6-ий  4 практич

не 

заняття 

Усне опитування, 
тестування, вирішення 
завдань,обговорення 
ситуаційних завдань 

5 

6-ий  8 самостійна 

робота 

Робота з навчально-
методичною літера-

турою, конспектуван-
ня, вирішення завдань 

5 

Тема 4. Співвідношення юридичної 

деонтології з професійною культурою та 

правничою етикою. 
Формування компетентностей: ЗК6, 

ЗК9, СК3, СК7. 

4-ий  4 лекція Лекція, експрес-
опитування  

1 

7-ий  2 практич

не 

заняття 

Усне опитування, 
тестування, вирішення 
завдань,обговорення 
ситуаційних завдань 

5 



 

Результати навчання:ПРН18, ПРН19. 

Рекомендовані джерела: 6, 11, 12, 26, 32, 

46 

Завдання для СРС: Згідно з дистанційних 

курсів «Юридична деонтологія» 

7-ий  8 самостійна 

робота 

Робота з навчально-
методичною літера-

турою, конспектуван-
ня, вирішення завдань 

5 

Тема 5. Деонтологічна правосвідомість 

та обов’язки юриста 

Формування компетентностей: ЗК7, 

ЗК9, СК12, СК16. 

Результати навчання: ПРН5, ПРН6, 

ПРН18 
Рекомендовані джерела: 6, 8, 29, 31, 42, 

55, 66. 

Завдання для СРС: Згідно з дистанційних 

курсів «Юридична деонтологія» 

5-ий  2 лекція Лекція, експрес-
опитування  

1 

8-ий  2 практич

не 

заняття 

Усне опитування, 
тестування, вирішення 
завдань,обговорення 
ситуаційних завдань 

5 

8-ий  8 самостійна 

робота 

Робота з навчально-
методичною літера-

турою, конспектуван-
ня, вирішення завдань 

5 

Тема 6. Аспекти духовно-національного 

почуття юриста. 

Формування компетентностей: ЗК7, 

ЗК9, СК3, СК7. 

Результати навчання: ПРН4, ПРН5, 

ПРН6. 

Рекомендовані джерела: 4, 8, 9, 11, 62, 65, 

76. 

Завдання для СРС: Згідно з 
дистанційних курсів «Юридична 

деонтологія» 

6-ий  2 лекція Лекція, експрес-
опитування  

1 

9-ий  2 практич

не 
заняття 

Усне опитування,  
вирішення завдань, 

обговорення 
ситуаційних завдань 

5 

9-ий  8 самостійна 

робота 

Робота з навчально-
методичною літера-

турою, конспектуван-
ня, вирішення завдань, 

тестування в 
дистанційному курсі 

5 

Тема 7. Аспекти морально-правового 

почуття юриста. 
Формування компетентностей: ЗК7, 

ЗК9, СК3, СК16. 

Результати навчання: ПРН9, ПРН19. 

Рекомендовані джерела: 16, 18, 19, 21, 42, 

45, 56. 

Завдання для СРС: Згідно з 
дистанційних курсів «Юридична 

деонтологія» 

7-ий  2 лекція Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування  

1 

10-ий  2 практич

не 

заняття 

Усне опитування, 
тестування, вирішення 
завдань,обговорення 
ситуаційних завдань 

5 

10-ий  8 самостійна 

робота 

Робота з навчально-
методичною літера-

турою, конспектуван-
ня, вирішення завдань 

5 

Тема 8. Аспекти психолого-

естетичного почуття юриста. 

Формування компетентностей: ЗК6, 

ЗК7, СК3, СК7. 

Результати навчання: ПРН5, ПРН18. 

Рекомендовані джерела: 1, 3, 9, 10, 15, 

16,17, 26. 

Завдання для СРС: Згідно з 
дистанційних курсів «Юридична 

деонтологія» 

8-ий  4 лекція Лекція, експрес-
опитування  

1 

11-ий  2 практич

не 

заняття 

Усне опитування, 
тестування, вирішення 
завдань,обговорення 
ситуаційних завдань 

5 

11-ий  8 самостійна 

робота 

Робота з навчально-
методичною літера-

турою, конспектуван-
ня, вирішення завдань 

5 

Тема 9. Аспекти професійного почуття 

юриста. 

Формування компетентностей: 

ЗК7,ЗК9, СК11, СК12. 

Результати навчання: ПРН4, ПРН19. 

Рекомендовані джерела: 19, 20, 35, 36, 37, 

56. 

Завдання для СРС: Згідно з 
дистанційних курсів «Юридична 

деонтологія» 

9-ий  2 лекція Лекція, експрес-
опитування  

1 

12-ий  2 практич

не 

заняття 

Усне опитування, 
тестування, вирішення 
завдань,обговорення 
ситуаційних завдань 

5 

12-ий  6 самостійна 

робота 

Робота з навчально-
методичною літера-

турою, конспектуван-
ня, вирішення завдань 

6 

 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

 

Не передбачено 

 

Технічне й програмне забезпечення (обладнання) 

 



 

 Персональні комп’ютери з підключенням до Інтернет і доступом до Веб-центру ЛТЕУ 

(дистанційних курсів і електронної бібліотеки) для ознайомлення з навчальним контентом, 
виконання завдань самостійної роботи, проходження тестування. 

 

Рекомендовані джерела інформації 
 

 

Основна література 

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР// [Електронний ресурс]. Режим 

доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 

2. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07 грудня 1984 р. № 8073-X. 

[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/80731-10 

3. Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 № 2747-IV. [Електронний 

ресурс]. Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2747-15. 

4. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 05 липня 2012 № 5076-

VI.[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5076-17 

5. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів: Закон України від 23 

грудня 1993 р. № 3781-XII. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3781-12 

6. Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві: Закон 

України від 23 грудня 1993 року № 3782-XII. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3782-12 

7. Про державну службу: Закон України від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII [Електронний 

ресурс]. Режим доступу:  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/889-19 

8. Про нотаріат: Закон України від 02 вересня 1993 № 3425-XII[Електронний ресурс]. 

Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3425-12 

9. Про органи самоорганізації населення: Закон України від 11 липня 2001 р. № 2625-III 

[Електронний ресурс]. Режим доступу:  http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2625-14 

10. Про освіту: Закон України від 23.05.1991 № 1060-XII. [Електронний ресурс]. Режим 

доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1060-12 

11. Про прокуратуру: Закон України від  14 жовтня 2014 № 1697-VII. [Електронний ресурс]. 

Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1697-18 

12. Про свободу совісті та релігійні організації: Закон України від 23 квітня 1991 № 987-XII 

[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/987-12 

13. Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 02 червня 2016 № 1402-VIII 

[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1402-19  

14. Про національну поліцію: Закон України від 02 липня 2015 № 580-VIII[Електронний 

ресурс]. Режим доступу:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/580-19 

 

Допоміжна література 

15. Алексеев А.Й. Профессия - прокурор: введение в юридическуюспециальность / А.Й. 

Алексеев, В.Б. Ястребов.- М.: Юрист, 1998. – 144 с.  

16. Алексеев С.С. Введение в юридическуюспециальность / С.С. Алексеев. – М.: Юрид. лит., 

1976. – 256 с.  

17.  Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України: Історія. Теорія / А.М. Алексюк – К.: 

Либідь, 1998. – 560 с.  

18. Андрейцев В.І. Правнича освіта в Україні: проблеми теорії та практики. [навчально-

практичний посібник] / В.І. Андрейцев, В.В. Андрейцев – К., 2000. – 314 с.  

19. Андросюк В.Г. Психологія слідчої діяльності: [навчальний посібник] (для студ. вищ. 
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Інформаційні ресурси в Інтернеті 

 

67. Джерела Інтернет: http://www.nbuv.gov.ua – Національна бібліотека України ім. В.І. 
Вернадського  

68. http://www.nbuv.gov.ua/portal/libukr.html - каталог національних бібліотек та інформаційних 
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69.  http://www.nbuv.gov.ua/portal/libweb.html - каталог національних бібліотек країн світу  

70.  http://www.nbuv.gov.ua/portal/books.html - каталог електронних бібліотек України  

71.  http://allbest.ru/union/ - перелік безкоштовних бібліотек повних текстів  
72.  http://www.friends-forum.com/forum/printthread.php?t=5838&pp=30 - енциклопедії та словники  

73.  http://www.lib.com.ua/ - електронна бібліотека  
74. http://www.slovari.org – каталог словників (у тому числі, юридичні) 

75. http://www.nbuv.gov.ua/db/ref.html - реферативна база даних НБУ ім. В.І.Вернадського 

(включаючи юридичні науки)  
76. http://www.nbuv.gov.ua/online-2010/ - передплачені науково-інформаційні ресурси НБУ ім. 

В.І.Вернадського  

77. http://www.ebk.net.ua – повні тексти юридичних книг (бібліотека Князева).  
78.  http://law.biz.ua/books/0023/0204.htm - юридична бібліотека (Україна)  

79. http://pravo.biz.ua/ - юридична бібліотека (Україна)  
80. http://www.vuzlib.net/ -економіко-правова бібліотека (оцифровані підручники)  

81. http://chitalka.info/pravoznavstvo.html - безкоштовна студентська бібліотека юридичних ресурсів  
82.  http://lawbook.by.ru/ - бібліотека юриста  

83. http://www.tarasei.narod.ru/uchebniki.html - правова бібліотека  

 

 

Політика курсу 

Курс передбачає як індивідуальну роботу так і роботу у складі груп. 

Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної критики. 

Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке нараховуються бали. 

За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, навчання за кордоном за програмами обміну 

студентів) навчання може відбуватись у дистанційному режимі за погодженням із керівником 

курсу з презентацією виконаних завдань під час консультації викладача. 

Самостійна робота включає в себе теоретичне вивчення питань, що стосуються тем 

лекційних занять, які не ввійшли в теоретичний курс, або ж були розглянуті коротко, їх 

поглиблену проробку за рекомендованою літературою, а також виконання завдань з метою 

закріплення теоретичного матеріалу. 

Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін. 

Ліквідація заборгованості відбувається протягом 1 тижня після встановленого терміну. 

Здобувачі вищої освіти, які впродовж семестру набрали 90-100, отримують відмінну 

екзаменаційну оцінку автоматично. 

Здобувачам вищої освіти після аудиторних занять надається право підвищувати свій 

рейтинг лише під час складання іспитів (підсумкового оцінювання) за графіком 

екзаменаційної сесії. 

Під час роботи над завданнями не допустимо порушення академічної доброчесності. 
 

Система оцінювання та вимоги 
Види контролю: поточний, рубіжний, підсумковий. 

Методи контролю:спостереження за навчальною діяльністю здобувачів вищої освіти, усне 



 

опитування, письмовий контроль, тестовий контроль, виконання навчальних та індивідуальних 

завдань. 

 

Оцінювання навчальної роботи здобувачів вищої освіти за видами 
Вид контролю Вид навчальної діяльності Оцінювання 

ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ Робота на лекціях: 

 - присутність на заняттях   за кожне відвідування 0,3 бала 

 - ведення конспекту   за кожну лекцію 0,3 бали 

 - участь у експрес-опитуванні   
за кожну правильну відповідь 0,1 

бала 

 Робота на практичних заняттях: 

 - присутність на заняттях  за кожне відвідування 0,3 бала 

 - доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного вивчення 
дисципліни  

за кожну презентацію - до 5 балів 

 - усне опитування, тестування, 
рішення практичних задач 

за кожну правильну відповідь 0,1 

бала 

 - участь у навчальній дискусії, 
обговоренні ситуаційного завдання, 
діловій грі 

до 2 балів 

РУБІЖНИЙ КОНТРОЛЬ Контрольне тестування 1 за кожну вірну відповідь - 0,5 бала 

Контрольне тестування 1 за кожну вірну відповідь - 0,5 бала 

ДОДАТКОВА ОЦІНКА Участь у наукових конференціях, 
підготовка наукових публікацій, 
участь у  Всеукраїнських конкурсах 
наукових студентських робіт за 
спеціальністю, виконання 
досліджень тощо 

Згідно з рішенням кафедри 

ПІДСУМКОВИЙ 

КОНТРОЛЬ 
Екзамен проводиться у формі 
тестування  

Критерії оцінювання зазначено в 
таблицях 

 
Підсумкова (загальна) оцінка з навчальної дисципліни є сумою рейтингових оцінок (балів), 

одержаних за окремі оцінювані форми навчальної діяльності: поточне оцінювання рівня засвоєння 
теоретичного матеріалу під час аудиторних занять та самостійної роботи; оцінка (бали) за ІНДЗ; оцінка 

(бали) за участь у наукових конференціях, олімпіадах, виконання досліджень, підготовку наукових 

публікацій тощо. 

 

Для поточного контролю знань студентів з дисципліни, що завершується екзаменом (1-ий 

семестр) 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Т.1 Т.2 Т.3 Т.4 Т.5 Т.6 Т.7 Т.8 Т.9 
100 11 11 11 11 11 11 11 11 12 

Т13, Т14 ... Т.21 – теми занять. 

Для екзамену, який проводиться у комбінованій формі 

Тестування Сума 

Правильних 

відповідей, 

% 

0- 

50 

51- 

52 

53 -

54 

55

- 

57 

58

-

60 

61

-

63 

64-

67 

68

-

70 

71-

73 

74

-

76 

77

-

79 

80-

81 

82

-

83 

84

-

85 

86

-

87 

88

-

89 

90

-

91 

92

-

93 

94

-

95 

96

-

97 

98

-

99 

100 

100 
Бал 0 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

Розв’язок ситуаційних задач 



 

Критерій 

Задача 

розв’язана 

невірно; 

відповідь 

на ситуа-

тивне 

завдання є 

необґрун-

тованою та 

алогічною 

Порушено 

алгоритм розв’язку 

задачі і присутні 

помилки при 

розрахунках, 

відсутні висновки; 

обґрунтування 

відповіді до 

ситуаційного 

завдання є слабко 

аргументованим і в 

окремих аспектах 
алогічним. 

Порушено алго-

ритм розв’язку 

задачі або 

присутні помилки 

при розрахунках, 

відсутні 

висновки; 

обґрунтування 

відповіді до 

ситуаційного 

завдання є слабко 

аргументованим 

або в окремих 

аспектах 

алогічним 

Відповідь на 

ситуаційне 

завдання є 

недостатньо 

аргументо-

ваною; 

алгоритм 

розв’язку 

задачі є 

вірним, 

однак 

допущені 
помилки при 

розрахунках 

Відповідь на 

ситуаційне 

завдання є 

недостатньо 

аргументо-

ваною; 

алгоритм 

розв’язку 

задачі є 

вірним, однак 

допущені 

незначні 
помилки при 

розрахунках 

Відповідь 

містить 

послідовний 

та 

аргументо-

ваний 

розв’язок 

задачі 

(завдання); 

вірно 

зроблені 
розрахунки 

до задачі 

Бал 0 - 29 30 - 31 32 – 38 39 - 40 41-44 45-50 

При проведенні екзамену у комбінованій формі, максимально за тестування виставляється 50 балів, за 

розв’язок ситуаційних задач – 50 балів. 

 

 

Числова (рейтингова) шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 (А) Відмінно 

82-89    (В) 
Добре 

74-81    (С) 

64-73    (D) 
Задовільно 

60-63    (Е) 

35-59   (FX) незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34    (F) незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни 

 
Результати освітньої діяльності здобувача вищої освіти оцінюються відповідно до Положення 

про оцінювання знань і умінь здобувачів вищої освіти Львівського торговельно-економічного 

університету. 

 

 

 
Розробник силабусу навчальної дисципліни  _______________________  Скрекля Л.І. 
 

Гарант освітньої програми   ________________________ 
 

Завідувач кафедри   _______________________  Вдовичин І. Я. 
 
 

Проєкт силабусу розглянуто на засіданні Комісії з якості юридичного факультету ___, протокол № ___а                                                                                                                           

дата 

 
 

Силабус затверджено на засіданні кафедри теорії держави і права від____________, протокол № ______ 
а                                                                                                                            

 

 

 


