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Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 
показників 

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

 

денна 
форма 

навчання 

заочна 
форма 

навчання 

Кількість кредитів – 4 
Галузь знань 

26 – Цивільна безпека 
Обов’язкова 

 

Модулів – 1 

Спеціальність (освітня 

програма, спеціалізація) 

262 – Правоохоронна 

діяльність 

 

Рік підготовки:  

Змістових модулів – 2 2-й 2-й 

Індивідуальне науково-
дослідне завдання – не 
передбачено навчальним 
планом 

 
 
Індивідуальне 
навчально-дослідне 
завдання: реферативна 
робота на тему: 
«Загально-теоретичні 
проблеми трудового 
права» 

Семестр  

3-й 3-й 

Лекції  

14 год. 4 год. 

Практичні, семінарські  

30 год. 6 год. 

Лабораторні  

0 год. 0 год. Загальна кількість 
годин – 120 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

– аудиторних – 2/4 

– самостійної роботи 

студента – 4 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: 

бакалавр  

 

Самостійна робота  
60 год. 100 год. 

Індивідуальні завдання  
16 год. 10 год. 

Вид контролю  
Екзамен/ 
екзамен 

Екзамен/ 
екзамен 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 36% 

для заочної форми навчання – 0,8 % 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни  «Правове регулювання службово-трудових 

відносин» є формування знань у здобувачів вищої освіти щодо основних 

положень законодавчих актів, що регулюють службово-трудові відносини 

працівників правоохоронних органів. 

Вивчення навчальної дисциплін «Правове регулювання службово-трудових 

відносин» дозволить здобувачам вищої освіти вивчити основні поняття та 

ключові положення у сфері нормативно-правового забезпечення службово-

трудових відносин працівників правоохоронних органів, отримати практичні 

навички щодо аналізу правових актів та інших документів за допомогою різних 

наукових методів та здобути вміння застосувати теоретичні і практичні знання, 

отримані в процесі вивчення дисципліни на практиці.  

Завдання дисципліни визначаються вимогами до професійної підготовки 

студентів згідно спеціальності та місцем дисципліни у навчальному плані.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен отримати 

загальні компетентності :  

здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях (ЗК1); 

знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності 

(ЗК2); 

здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями (ЗК5);  

здатність до адаптації та дії в новій ситуації (ЗК7); 

здатність приймати обґрунтовані рішення (ЗК8); 

здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та 

необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні (ЗК10). 

фахові компетентності: 

 усвідомлення функцій держави, форм реалізації цих функцій, правових 

основ правоохоронної діяльності; дотримання основних принципів реалізації 

правоохоронної функції держави. (СК1); 

здатність професійно оперувати категоріальнопонятійним апаратом права і 

правоохоронної діяльності (СК3); 

здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і 

застосування набутих знань та навичок у професійній діяльності (СК4); 

 здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, аналізувати та 

узагальнювати правову інформацію з різних джерел (СК5); 

 здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, 

формулювати аргументовані висновки та рекомендації (СК6);  

здатність визначати належні та придатні для юридичного аналізу факти. 

(СК10); 

очікувані програмні результати навчання: 

збирати необхідну інформацію з різних джерел, аналізувати і оцінювати її 

(РН3);  

 формулювати і перевіряти гіпотези, аргументувати висновки (РН4); 
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розуміти принципи і мати навички етичної поведінки, соціально 

відповідальної та свідомої діяльності у сфері правоохоронної діяльності (РН6);  

здійснювати пошук інформації у доступних джерелах для повного та 

всебічного встановлення необхідних обставин (РН8); 

виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові 

висновки (РН10);  

знати і розуміти сучасні правові доктрини, цінності та принципи 

функціонування національної правової системи (РН11); 

здійснювати пошук та аналіз новітньої інформації у сфері правоохоронної 

діяльності, мати навички саморозвитку та самоосвіти протягом життя, 

підвищення професійної майстерності, вивчення та використання передового 

досвіду у сфері правоохоронної діяльності (РН14);  

працювати автономно та в команді виконуючи посадові обов’язки та під час 

розв’язання складних спеціалізованих задач правоохоронної діяльності (РН15). 

2. Програма навчальної дисципліни 

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 

Змістовий модуль 1. Основитрудового права  

 

ТЕМА 1. Предмет, система, основні поняття курсу  

Поняття праці і види трудових відносин у суспільній організації праці. 

Суспільні відносини, що складають предмет регулювання трудового права 

України. Метод трудового права, його особливості. Система трудового права 

України. Функції трудового права України і тенденції його розвитку. 

Відмежування трудового права від суміжних галузей права (цивільного, 

адміністративного, права соціального забезпечення). 

 

ТЕМА 2. Джерела трудового права України 

Поняття джерел трудового права України, їх класифікація і види. 

Конституція України як основне джерело трудового права. Кодекс законів про 

працю України: загальна характеристика. Проект нового Трудового кодексу. 

Єдність і диференціація правового регулювання праці. Підзаконні нормативно-

правові акти, які регулюють працю працівників. Акти соціального партнерства та 

їх значення. Локальні нормативно-правові акти. Значення керівних роз'яснень 

Пленуму Верховного Суду України. 

 

ТЕМА 3. Суб’єкти трудового права 

Поняття і класифікація суб'єктів трудового права. Громадяни (працівники) як 

суб'єкти трудового права. Роботодавці як суб'єкти трудового права. Трудовий 

колектив як суб'єкт трудового права. Профспілкові органи та інші уповноважені 

на представництво трудовим колективом органи як суб'єкти трудового права. 

Державні органи, які виступають суб’єктами трудового права. 
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ТЕМА 4. Забезпечення зайнятості звільнених працівників 

Законодавство про зайнятість населення. Поняття, форми зайнятості і 

державні гарантії (загальні і додаткові) зайнятості населення в умовах переходу 

до ринкових відносин. Право громадян на працевлаштування. Поняття, форми і 

організація працевлаштування. Поняття підходящої роботи. Державна служба 

зайнятості, її права і обов'язки. Поняття безробітного, його правовий статус. 

 

Змістовий модуль 2. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

СЛУЖБОВО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН ПРАЦІВНИКІВ 

ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ 

ТЕМА № 5. Трудовий договір (контракт) з працівниками 

правоохоронних органів 

Поняття і значення трудового договору. Відмінність трудового договору від 

суміжних цивільно-правових договорів, пов'язаних з працею (підряду, доручення, 

авторського і та ін.). Зміст і форма трудового договору. Юридичні гарантії при 

прийомі на роботу. Порядок укладення трудового договору. Види трудових 

договорів. Особливості окремих видів трудових договорів.  

Переведення на іншу роботу: поняття, класифікація переведень. 

Переміщення на інше робоче місце і його відмінність від переведення. Зміна 

істотних умов праці. Порядок переведення на іншу роботу. Атестація працівників: 

поняття, значення її проведення, коло працівників, що проходять атестацію, 

правові наслідки атестації.  

Загальні підстави припинення трудового договору (ст. 36 КЗпП України). 

Розірвання трудового договору з ініціативи працівника (ст. 38, 39 КЗпП України). 

Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним 

органу (ст. 40, 41 КЗпП України). Розірвання трудового договору на вимогу 

органів, що не є його стороною. Додаткові підстави припинення трудового 

договору. Порядок звільнення і проведення розрахунку. Вихідна допомога. 

Правові наслідки незаконного переведення і звільнення працівників. 

Особливості правового регулювання укладення трудового договору 

(контракту) з працівниками правоохоронних органів.  Особливості правового 

регулювання зміни трудового договору (контракту) з працівниками 

правоохоронних органів. Особливості правового регулювання розірвання 

трудового договору (контракту) з працівниками правоохоронних органів.  

 

ТЕМА №6. Умови праці для працівників правоохоронних органів 

Поняття робочого часу і значення його правового регулювання. Види 

робочого часу. Режим та облік робочого часу і порядок його встановлення. 

Ненормований робочий день. Гнучкий робочий час. Вахтовий метод роботи. 

Надурочні роботи і порядок залучення до них. Поняття і види часу відпочинку. 

Право працівника на відпустку і гарантії його реалізації. Види відпусток. Щорічні 

відпустки. Соціальні відпустки. Творча відпустка. Відпустки без збереження 

заробітної плати. 

Поняття заробітної плати і методи її правового регулювання. Нормування 

праці. Тарифна система та її складові елементи. Системи оплати праці. Оплата 
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праці при відхиленнях від умов, передбачених тарифами. Порядок виплати 

заробітної плати. Обмеження утримань із заробітної плати. Гарантії і компенсації 

заробітної плати. 

Поняття професійного навчання та державна політика в сфері професійного 

розвитку. Організація професійного навчання працівників на виробництві. Види 

професійного навчання працівників. Навчальні плани і програми професійного 

навчання працівників. Пільги для працівників, які поєднують роботу з навчанням. 

Поняття та організація професійного навчання працівників правоохоронних 

органів. 

ТЕМА №7. Відповідальність працівників правоохоронних органів 

Поняття, значення та правове регулювання дисципліни праці за сучасних 

умов. Методи забезпечення дисципліни праці. Правове регулювання 

внутрішнього трудового розпорядку. Обов'язки працівників і власника 

підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу чи фізичної 

особи. Поняття, підстави, види заохочень і порядок їх застосування. 

Поняття і види дисциплінарної відповідальності працівників 

правоохоронних органів. Підстава і умови дисциплінарної відповідальності 

працівників правоохоронних органів. Порядок застосування дисциплінарних 

стягнень. Додаткові заходи впливу на порушників трудової дисципліни. 

ТЕМА № 8. Правові засоби вирішення службово-трудових спорів 

Вирішення службово-трудових спорів у порядку підлеглості. Вирішення 

спорів з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження, 

звільнення з публічної служби у судовому порядку. Інші способи захисту 

службово-трудових прав. Вдосконалення законодавства яке регламентує розгляд 

службово-трудових спорів працівників правоохоронних органів. 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів 

 і тем 

Кількість годин 
Денна форма Заочна форма 

усьог

о 

у тому числі 
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го 
у тому числі 

лек
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(
п
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. 
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(
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і
) 
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р
о

б

о

т
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Змістовий модуль 1. ОСНОВИ ТРУДОВОГО ПРАВА  
Тема 1. Предмет, метод і 14 2 4 - - 8 15 2 - - 1 12 
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система трудового права 
України 

Тема 2. Джерела 
трудового права України 

14 2 4 - 1 7 15 - 2 - 1 12 

Тема 3. Суб’єкти 
трудового права 15 2 4 - 1 8 12 - - - - 12 

Тема 4. Забезпечення 
зайнятості звільнених 
працівників 

11 2 4 - - 7 15 - - - 1 14 

Разом за змістовим модулем 
1 

52 8 16 - 2 30 57 2 2 - 3 50 

Змістовний модуль 2. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СЛУЖБОВО-
ТРУДОВИХ ВІДНОСИН ПРАЦІВНИКІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ 

 

Тема 1. Трудовий договір 
(контракт) з працівниками 
правоохоронних органів 

15 2 4 - 1 8 14 2 - - - 12 

Тема 2. Умови праці для 
працівників правоохоронних 
органів 

14 2 4 - 1 7 15 - 2 - 1 12 

Тема 3. Відповідальність 
працівників правоохоронних 
органів 

15 2 4 - 1 8 15 - 2 - 1 12 

Тема 4. Правові засоби 
вирішення службово-
трудових спорів 

12 - 2 - 1 7 15 - - - 1 14 

Разом за змістовним 
модулем 2 

54 6 14 - 4 30 59 2 4 - 3 50 

Усього годин 110 14 30 - 6 60 116 4 6 - 6 100 

ІНавчДЗ(Індивідуальне 
навчально-дослідне 
завдання) 

 - - - 10 - - - - - 4 - 

Усього годин за 3 
семестр 

120 14 30 - 16 60 120 4 6 - 10 100 

Разом 120 14 30 - 16 60 120 4 6 - 10 100 

 

 

5. Теми практичних занять 

Навчальним планом не передбачено 

 

6. Теми семінарських занять 

№ 
з/п 

Назва теми 

Кількість годин  

Денна 
форма 

Заочна 
форма 

1 Предмет, метод і система трудового права України 4 - 

2 Джерела трудового права України 4 2 

3 Суб’єкти трудового права 4 - 

4 Забезпечення зайнятості звільнених працівників 4 - 

5 
Трудовий договір (контракт) з працівниками 
правоохоронних органів 

4 - 

6 Умови праці для працівників правоохоронних 4 2 
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органів 

7 
Відповідальність працівників правоохоронних 
органів 

4 2 

8 Правові засоби вирішення службово-трудових спорів 2 - 

 Разом за 3 семестр 28 6 

 Разом за навчальний рік 28 6 

7. Теми лабораторних занять 

Навчальним планом не передбачено 

8. Самостійна (позаудиторна) робота 

№ 
з/п 

Назва теми 

Кількість годин  

Денна 
форма 

Заочна 
форма 

 

Інд С/р Інд С/р 

1 Предмет, метод і система трудового права України - 8 1 12 

2 Джерела трудового права України 1 7 1 12 

3 Суб’єкти трудового права - 8 - 12 

4 Забезпечення зайнятості звільнених працівників 1 7 1 14 

5 
Трудовий договір (контракт) з працівниками 
правоохоронних органів 

1 8 - 12 

6 
Умови праці для працівників правоохоронних 
органів 

1 7 1 12 

7 
Відповідальність працівників правоохоронних 
органів 

1 8 1 12 

8 
Правові засоби вирішення службово-трудових 
спорів 

1 7 1 14 

 Усього 6 60 6 100 

 ІНавчДЗ(Індивідуальне навчально-дослідне завдання) 10 4  

 Разом за семестр 76 110  

 

9. Індивідуальні завдання 

З метою самостійного вивчення опрацювання частини програмного 

матеріалу з курсу «Правове регулювання службово-трудових відносин», 

поглиблення знань та вдосконалення умінь і навичок, отриманих у процесі 

лекційних та семінарських занять студенти мають виконувати деякі індивідуальні 

завдання. Індивідуальні завдання з зазначеного курсу заплановано трьох видів:  

1. ІЗ – індивідуальне завдання спрямоване на підготовку презентації з 

визначеної теми на практичному занятті та опрацювання додаткової літератури із 

дисципліни; 
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2. ІНавчДЗ – індивідуально-навчальне дослідне завдання, яке спрямоване 

на дослідження, узагальнення матеріалу, опрацьованому на лекціях та практичних 

заняттях та написання й захист реферату з проблематики, теми яких студент 

обирає за власним бажанням з переліку тем, наведених викладачем. Вимоги до 

ІНавчДЗ та критерії його оцінювання містяться в окремих методичних 

рекомендаціях. 

10. Методи навчання 

Організація та здійснення навчально-пізнавальної діяльності при 

викладанні навчального курсу «Правове регулювання службово-трудових 

відносин» здійснюється на основі комплексного підходу і з використанням таких 

методів навчання.  

При передачі і сприйняття навчальної інформації :  

- інтерактивні методи навчання (відповіді на запитання і опитування думок 

студентів; дискусії, дебати, полеміки). 

- практичні (реферати, тематичні повідомлення, написання тез на науково-

практичних заходах, статей тощо);  

- наочні на основі інформаційно-комунікаційних технологій (ілюстрація, 

демонстрація); 

- інтегровані методи навчання (заняття-експеримент); 

- дистанційні методи навчання (за системою дистанційного навчання). 

При формуванні у студентів логічності мислення : пояснювально-

ілюстративні; репродуктивні; проблемного викладу; індуктивні та дедуктивні; 

частково-пошукові; інноваційні методи (компетентнісний, проектно-

дослідницький). 

При активізації навчально-пізнавальної діяльності: метод малих груп; 

навчальна дискусія диспут (обмін думками), круглі столи тощо. 

11. Очікуванні результати навчання з дисципліни 

За умови успішного вивчення дисципліни студент повинен вміти: 

 збирати необхідну інформацію з різних джерел, аналізувати і оцінювати її;  

 формулювати і перевіряти гіпотези, аргументувати висновки; 

розуміти принципи і мати навички етичної поведінки, соціально 

відповідальної та свідомої діяльності у сфері правоохоронної діяльності;  

здійснювати пошук інформації у доступних джерелах для повного та 

всебічного встановлення необхідних обставин; 

виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові 

висновки;  

знати і розуміти сучасні правові доктрини, цінності та принципи 

функціонування національної правової системи; 

здійснювати пошук та аналіз новітньої інформації у сфері правоохоронної 

діяльності, мати навички саморозвитку та самоосвіти протягом життя, 

підвищення професійної майстерності, вивчення та використання передового 

досвіду у сфері правоохоронної діяльності;  
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працювати автономно та в команді виконуючи посадові обов’язки та під час 

розв’язання складних спеціалізованих задач правоохоронної діяльності. 

 

12. Засоби оцінювання 

 

Застосування методів перевірки та оцінювання знань, умінь і навичок 

студентів ґрунтується на системному підході. Серед основних використовуються 

такі: спостереження за навчальною діяльністю студентів при вивченні 

навчальної дисципліни, яке дає змогу скласти уявлення про пізнавальні 

можливості студентів, їх ставлення до оволодіння знаннями, рівень самостійної 

підготовки тощо; усне опитування (індивідуальне, фронтальне, просте, складне) 

використовується у традиційній системі перевірки та оцінювання навчальних 

досягнень студентів шляхом постановки перед ними запитань за змістом 

навчального матеріалу та оцінюванні їх відповідей; письмовий контроль дозволяє 

повніше реалізувати діагностичну функцію, заощадити, виявити уміння 

логічного, послідовного викладення думок студентом; графічна перевірка 

індивідуалізує навчання, дає можливість ґрунтовно реалізувати діагностичну та 

освітню функції навчання, сприяє виявленню вміння та навичок студентів 

узагальнювати, класифікувати вивчений матеріал тощо; тестування при вивченні 

державно-правових явищ і інститутів в їх історичному просторі на певному 

підсумковому етапі сприяють визначенню рівню засвоєння поточного матеріалу і 

підготовки в подальшому до кваліфікаційного тесту випускника.  

У процесі викладання курсу «Правове регулювання службово-трудових 

відносин» використовуються таки види контролю знань, вмінь та навичок 

студентів:  

- діагностичний (попередній, нульовий). Попередній контроль (перевірка 

та оцінка залишкових знань) застосовується як передумова для успішного 

планування і керівництва навчальним процесом. Він проводиться на початку 

вивчення навчальної дисципліни з метою визначення загального рівня підготовки 

студентів до оволодіння її матеріалу. 

– поточний контроль. Поточний контроль знань, вмінь та навичок 

студентів слугує засобом виявлення ступеня сприйняття (засвоєння) навчального 

матеріалу з дисципліни; здійснюється у повсякденній навчальній роботі й 

виражається у систематичних спостереженнях викладача за навчальною 

діяльністю студентів та її оцінки на семінарських заняттях.  

– рубіжний контроль. Рубіжний (тематичний, модульний) контроль 

спрямований на перевірку засвоєння отриманих знань через триваліший період і 

охоплює значний за обсягом розділи курсу, проводиться у формі тестування і 

письмової контрольної роботи; 

– підсумковий контроль – перевірка рівня засвоєння знань, умінь 

студентів при вивчені дисципліни (екзамен). Основна мета підсумкового 

контролю – визначення рівня змісту узагальнених знань студентів за весь період 

навчання з дисципліни, вміння застосовувати їх у практичній діяльності. 



12 

12 

 

Для студентів денної форми навчання: усне опитування на практичних 

заняттях, захист індивідуального домашнього завдання, аудиторне тестування. 

Для студентів заочної форми навчання: захист контрольної роботи, 

тестування.  

Оцінювання знань, умінь та навичок – рейтингове, за багатобальною (100 

бальною) шкалою. Порядок розподілу балів за видами контролю наведений 

нижче. 

 

13. Критерії оцінювання 

 

Для студентів денної форми навчання кожен змістовний модуль оцінюється 

за 100-бальною шкалою.  

Під час контролю по першому змістовному модулю враховуються наступні 

види робіт та відповідні критерії: 

 повнота відповіді та активність роботи студента на практичному 

занятті оцінюється до 4,5 балів (8 практичних заняття по 4,5 балів = 36 балів); 

 правильність виконання, оформлення та повнота відповіді при захисті 

індивідуального домашнього завдання студента оцінюється до 40 балів; 

 тестування – до 24 балів. 

Під час контролю по другому змістовному модулю враховуються наступні 

види робіт та відповідні критерії: 

 повнота відповіді та активність роботи студента на практичному 

занятті оцінюється до 5 балів (7 практичних заняття по 5 балів = 30 балів); 

 правильність виконання, оформлення та повнота відповіді при захисті 

індивідуального домашнього завдання студента оцінюється до 46 балів; 

 тестування – до 30 балів. 

Підсумковий контроль визначається як середня двох контролів за перший та 

другий змістовні модулі. 

Якщо студент додатково складає залік, то оцінювання на заліку враховує 

наступні критерії: 

 студент отримує два питання, які потребують змістовної відповіді, 

кожне з них оцінюється від 0 до 50 балів; 

 50-40 балів отримують студенти, які повністю розкрили сутність 

поняття, дали його чітке визначення або проаналізували і зробили висновок з 

конкретного теоретичного положення.  

 39-29 балів отримують студенти, які правильно, але не повністю дали 

визначення поняття або поверхово проаналізували і зробили висновок з 

теоретичного положення.  

 28-18 балів отримують студенти, які правильно, але лише частково 

визначили те чи інше поняття або частково проаналізували і зробили висновок з 

теоретичного положення.  

 17-0 балів отримують студенти, які частково і поверхово визначили те 

чи інше поняття або сформулювали висновок з теоретичного положення, 

допустивши неточності та помилки. 
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В цьому випадку підсумкова оцінка визначається як середня в цілому двох 

змістовних модулів та заліку. 

Для студентів заочної форми навчання навчальна дисципліна оцінюється за 

100-бальною шкалою.  

Під час підсумкового контролю (заліку) враховуються наступні види робіт 

та відповідні критерії: 

 правильність виконання, оформлення та повнота відповіді при захисті 

контрольної роботи студента оцінюється до 76 балів; 

 тестування – до 24 балів. 

 Оцінки «зараховано» заслуговує студент, який  виявив повне (певне) 

знання навчального матеріалу, успішно (частково) виконав передбачені 

програмою завдання, засвоїв рекомендовану основну літературу. Оцінка 

«зараховано» виставляється студентам, які засвідчили системні (не системні) 

знання понять та принципів навчальної дисципліни і здатні до їх самостійного 

поповнення та оновлення (використання) під час подальшої навчальної роботи і 

професійної діяльності. Одночасно вони допустили певні неточності, пропуски, 

помилки, які зумовили некоректність окремих результатів та висновків.  

- Оцінка «незараховано» виставляється студентові, який виявив значні 

прогалини в знаннях основного навчального матеріалу, допустив грубі помилки у 

виконанні передбачених програмою завдань, незнайомий з основною 

літературою, а також  студентам, у яких відсутні знання базових положень 

навчальної дисципліни або їх недостатньо для продовження навчання чи початку 

професійної діяльності. 
 

Розподіл балів, які отримують студенти (підсумковий контроль – іспит) 

Поточна аудиторна та самостійна робота 
Підсумковий 

тест 
Сума  

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Екзамен 100+100+100 = 100 

           3 

 

100 100 100  

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т1-8  

100 100 100   

 

Шкала оцінювання: національна 

Сума балів за всі 
види навчальної 
діяльності 

Оцінка за національною шкалою  

для екзамену, курсового 
проекту (роботи), 
практики 

для заліку 

90–100 відмінно зараховано 

82-89 
добре 

 
74-81 

64-73 
задовільно 

60-63 
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35-59 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0-34 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

 

14. Методичне забезпечення 

1. Програма навчальної дисципліни «Правове регулювання службово-

трудових відносин» для студентів бакалаврів – спеціальності: 262 

«Правоохоронна діяльність», /Укл. М.Л. Смолярова. Запоріжжя: НУ «Запорізька 

політехніка»,  2022.  13 с. 

2. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Правове регулювання 

службово-трудових відносин» для студентів бакалаврів – спеціальності: 262 

«Правоохоронна діяльність», / Укл. М.Л. Смолярова. Запоріжжя: НУ «Запорізька 

політехніка», 2022. – 213с. 

3. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Правове регулювання 

службово-трудових відносин» для студентів спеціальності 262 «Правоохоронна 

діяльність» денної форми навчання / Укл. М.Л. Смолярова. Запоріжжя: НУ 

«Запорізька політехніка», 2022. 111 с. 

5. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни 

«Правове регулювання службово-трудових відносин» для студентів спеціальності 

262 «Правоохоронна діяльність» денної форми навчання / Укл. М.Л. Смолярова. 

Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2022. 20 с. 

 

15. Рекомендована література: 

Нормативні джерела: 

 

1. Бюджетний кодекс України: Закон України від 08.07.2010 р. № 2456-VI / 

Верховна Рада України. Відомості Верхової Ради України.  2010.  № 50 (50–51).  

Ст. 572. 

2. Кодекс законів про працю України. К.: Україна, 2017. 125 с. 

3. Кодекс України про адміністративне судочинство: Закон України від 

06.07.2005 р. № 2747-IV / Верховна Рада України.  Відомості Верховної Ради 

України. 2005. № 35 /35-36, 37/. Ст. 446. 

4. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Закон України від 

07.12.1984 р. № 8073-X/ Верховна Рада України.  Відомості Верховної Ради 

України. 1984. № 51. Ст. 1122. 

5. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96 ВР / 

Верховна Рада України.  Відомості Верховної Ради України. 1996.№ 30. Ст.141. 



15 

 

 

6. Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 р. № 2341-III 

/ Верховна Рада України.  Відомості Верховної Ради України. 2001.  № 25. Ст. 

131. 

7. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 

13.04.2012 р. № 4651-VI / Верховна Рада України.  Відомості Верховної Ради 

України.  2013. № 9-10.  Ст. 88. 

8. Митний кодекс України: Закон України від 13.03.2012 р. № 4495-VI / 

Верховна Рада України.  Відомості Верховної Ради України.  2012.  № 44–45; 

№ 46–47; № 48.  Ст. 552. 

9. Податковий кодекс України: Закон України від 02.12.2010 р. № 2755-VI/ 

Верховна Рада України.  Відомості Верховної Ради України.  2011.  № 13-17.  

Ст.112. 

10. Про боротьбу з тероризмом: Закон України від 20.03.2003 р. № 638-IV/ 

Верховна Рада України.  Відомості Верховної Ради України.  2003.  № 25. Ст. 

180. 

11. Про Вищу раду правосуддя: Закон України від 21.12.2016 р. № 1798-VIII / 

Верховна Рада України. Відомості Верхової Ради України. 2017. № 7, 8. Ст. 50. 

12. Про відновлення довіри до судової влади в Україні: Закон України від 

08.04.2014 р. № 1188-VII / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради 

України.  2014.  № 23.  Ст. 870. 

13. Про військовий обов’язок і військову службу: Закон України від 

25.03.1992 р. № 2232-XII / Верховна Рада України.. Відомості Верховної Ради 

України. 1992.  № 27.  Ст. 385. 

14. Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України: Закон 

України від 07.03.2002 р. № 3099-III / Верховна Рада України. Відомості 

Верховної Ради України.  – 2002. – № 32. – Ст. 225. 

15. Про громадянство України : Закон України від 18.01.2001 р. № 2235-III / 

Верховна Рада України.  Відомості Верховної Ради України.  2001.  № 13.  Ст. 

65. 

16. Про грошове забезпечення військовослужбовців та умови оплати праці 

працівників Служби безпеки України: Постанова Кабінету Міністрів України від 

21.01.1993 № 37. URL:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/37-93-%D0%BF (дата 

звернення: 29.08.2022). 

17. Про Державне бюро розслідувань: Закон України від 12.11.2015 р. № 794-

VIII / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України.  2016.  № 6.  

Ст. 55. 

18. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів Закон 

України від 23.12.1993 р. № 3781-XII / Верховна Рада України. Відомості 

Верховної Ради України.  1994. № 11. Ст. 50. 

19. Про Державну кримінально-виконавчу службу України: Закон України від 

23.06.2005 р. № 2713- IV / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради 

України. 2005. № 30. ст. 1214. 

20. Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб: 

Закон України від 04.03.1998 р. № 16 / Верховна Рада України. Відомості 

Верховної Ради України.  1998.  № 35.  Ст. 236. 

http://zakon.rada.gov.ua/go/2755-17
http://zakon.rada.gov.ua/go/794-19
http://zakon.rada.gov.ua/go/2713-15


16 

16 

 

21. Про державну службу: Закон України від 10.12.2015 р. № 889-VIII / 

Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України.  2016. № 4.  Ст.43. 

22. Про державну таємницю: Закон України від 21.01.1994 р. № 2509-VIII / 

Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 1994.  № 16.  Ст. 

93. 

23. Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування: Закон України 

від 09.07.2003 р. № 1058-IV/ Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради 

України.  2003.  № 49. Ст. 376. 

24. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування: Закон України 

від 23.09.1999 р. № 1105-XIV/ Верховна Рада України. Відомості Верховної 

Ради України. 1999.  № 46.  Ст. 403. 

25. Про загальну структуру і чисельність Служби безпеки України: Закон 

України від 20.10.2006 № 3014-IV / Верховна Рада України. Відомості 

Верховної Ради України.  2006.  № 4. Ст. 53. 

26. Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 р. № 1700-VII/ 

Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України.  2014.  № 49. Ст. 

2056. 

27. Про затвердження Інструкції про порядок проведення атестування 

поліцейських: Наказ МВС України від 17.11.2015 р. № 1465. Офіційний вісник 

України.  2015.  № 90. Ст. 3073.  

28. Про затвердження Інструкції про порядок розгляду звернень і запитів та 

особистого прийому громадян в органах прокуратури України: Наказ Генеральної 

прокуратури України від 20.12.2017 № 357. Офіційний вісник. 2018. № 15. Ст. 516. 

29. Про затвердження Кодексу суддівської етики: Рішення XI чергового з'їзду 

суддів України від 22.02.2013 р.  Вісник Верховного суду України. 2013. № 3. Ст. 

27. 

30. Про затвердження Положення про організацію первинної професійної 

підготовки поліцейських, яких вперше прийнято на службу в поліції: Наказ МВС 

України від 16.02.2016 р. № 576. Офіційний вісник України. 2016.  № 35. Ст. 1373. 

31. Про затвердження Положення про організацію післядипломної освіти 

працівників Національної поліції: Наказ МВС України від 24.12.2015 р. № 1625. 

Офіційний вісник України.  2016.  № 11.  Ст. 485. 

32. Про затвердження Положення про порядок роботи зі зверненнями громадян 

і організації їх особистого прийому в системі Міністерства внутрішніх справ 

України: Наказ Міністерство внутрішніх справ України від 10.10.2004 № 1177. 

Офіційний вісник. 2004. № 43. Ст. 2853. 

33. Про затвердження Положення про Службу судової охорони: Рішення 

Вища рада правосуддя від 21 грудня 2017 р. № 4237 /0/15-17. URL:   

http://zib.com.ua/ua/131329polozhennya_pro_sluzhbu_sudovoi_ohoroni_oprilyudneno

_tekst.htm (дата звернення: 29.08.2022). 

34. Про затвердження Порядку виділення коштів на поховання прокурора або 

особи, звільненої з посади прокурора, та визначення їх розміру: Постанова 

Кабінету Міністрів України від 27.05.2015 р. № 346. Офіційний вісник України.  

2015. № 44. Ст. 1392. 

http://zib.com.ua/ua/131329polozhennya_pro_sluzhbu_sudovoi_ohoroni_oprilyudneno_tekst.htm
http://zib.com.ua/ua/131329polozhennya_pro_sluzhbu_sudovoi_ohoroni_oprilyudneno_tekst.htm


17 

 

 

35. Про затвердження Порядку виплати грошового забезпечення поліцейських, 

зарахованих у розпорядження: Наказ МВС України від 14.09.2016 р. № 623. 

Офіційний вісник України.  2016.  № 75. Ст. 2504. 

36. Про затвердження Порядку відшкодування непередбачуваних витрат у 

зв’язку з відкликанням прокурорів із щорічної основної або додаткової 

оплачуваної відпустки: Постанова Кабінету Міністрів України від 15.04.2015 р. 

№ 209. Офіційний вісник України. 2015. № 32. Ст. 922. 

37. Про затвердження Порядку забезпечення транспортними і матеріально-

технічними засобами органів прокуратури: Наказ Генеральної прокуратури 

України від 18.11.2016 р. № 387. Офіційний вісник України. 2016. № 94. Ст. 

3092. 

38. Про затвердження Порядку підготовки та видання наказів щодо 

проходження служби в поліції: Наказ МВС України від 23.11.2016 р. № 1235. 

Офіційний вісник України. 2017. № 7. Ст. 209. 

39. Про затвердження Порядку пільгового реабілітаційного, санаторно-

курортного лікування, оздоровлення та відпочинку в медичних реабілітаційних 

центрах, санаторіях, будинках відпочинку, пансіонатах та оздоровчих закладах 

Міністерства внутрішніх справ України поліцейських, деяких інших категорій 

осіб та членів їх сімей: Наказ МВС України від 14.12.2015 р. № 1568. Офіційний 

вісник України. 2016. № 8. Ст. 395. 

40. Про затвердження Порядку присвоєння спеціальних звань поліції та 

позбавлення спеціальних звань: Наказ МВС України від 12.03.2016 р. № 177. 

Офіційний вісник України. 2016. № 30. Ст. 1227. 

41. Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад 

державної служби: Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 р. № 246 

Офіційний вісник України. 2016. № 28. Ст. 1116. 

42. Про затвердження Порядку проведення таємної перевірки доброчесності 

прокурорів в органах прокуратури України: Наказ Генеральної прокуратури 

України від 16.06.2016 р. № 205. Офіційний вісник України. 2016. № 47. Ст. 

1711. 

43. Про затвердження Порядку проходження комплексного медичного огляду 

(диспансеризації) поліцейськими: Наказ МВС України від 10.12.2015 р. № 1561. 

Офіційний вісник України. 2016. № 4. Ст. 249. 
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47. Про затвердження Порядку складення Присяги прокурора: Наказ 

Генеральної прокуратури України від 05.04.2016 р. № 135. Офіційний вісник 
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