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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування
показників

Кількість
кредитів – 6

Галузь знань,
спеціальність, рівень
вищої освіти
Галузь знань
02 «Культура і
мистецтво»
Спеціальність
029 «Інформаційна,
бібліотечна та архівна
справа»
(Документознавство та
інформаційна
діяльність)

Модулів – 1
Змістових
модулів – 2
Індивідуальне
науково-дослідне
завдання –
Загальна
кількість годин –
180
Тижневих годин
для денної
форми навчання:
аудиторних – 2
самостійної
роботи студента
–5

Характеристика
навчальної
дисципліни
денна форма
навчання
Нормативна

Рік підготовки: 2
2 курс 3 семестр;
2 курс 4 семестр.
Лекції – 16/16 год.
Практичні – 16/14
год.
Рівень вищої освіти:
бакалавр

Самостійна робота –
58/60 год.
Індивідуальні - год.
Вид контролю –
залік, іспит
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Примітка: Співвідношення кількості годин аудиторних занять
до самостійної роботи становить: для денної форми навчання –
44% до 56%.
2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

2.1. Метою вивчення дисципліни є:
- сприяння в одержанні студентами основоположних знань щодо
особливостей вітчизняного правового регулювання в різних сферах
суспільного життя;
- забезпечення правової підготовки, спрямованої на формування
інтелектуального потенціалу висококваліфікованих працівників,
що володіють основами теоретичних знань в галузі
права,
необхідних для їх майбутньої трудової, господарської та
адміністративної діяльності.
2.2. Завдання дисципліни полягає у вивченні системи
чинного законодавства, норми якого врегульовують трудові,
господарські, адміністративні, інформаційні, архівні та тісно
пов’язані з ними відносини; визначенні правового статусу різних
суб’єктів права; вивченні підстав та умов виникнення, зміни та
припинення правовідносин; з’ясуванні порядку укладання, зміни та
розірвання господарських, адміністративних, колективних та
трудових договорів, вивченні правового регулювання діяльності
органів місцевого самоврядування, органів державної влади,
підприємств, установ та організацій; вивченні особливостей
правового регулювання державної служби та державного
управління; ознайомлення з специфічними способами захисту,
відновлення та реалізації прав фізичних і юридичних осіб; аналізі
підстав
та
особливостей
притягнення
до
юридичної
відповідальності та інше.
У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:
- систему чинного законодавства України, особливості
використання окремих її елементів;
- сучасні аспекти правового регулювання впливу держави на
інформаційні,
господарські,
адміністративні,
трудові
правовідносини;
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- порядок застосування як матеріальних так і процесуальних норм
законодавства;
- особливості правового статусу суб’єктів права;
- порядок, підстави та законодавче регулювання різних видів
юридичної відповідальності;
- поняття, види господарської діяльності;
- особливості здійснення контролю та нагляду за інформаційним,
господарським, трудовим законодавством, а також законодавством
про бібліотечні, архівні фонди, охорону праці та зайнятість;
- функції, принципи, особливості здійснення державного
управління;
- систему та правовий статус органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядвання;
- особливості законодавчого регулювання робочого часу та часу
відпочинку працівників;
- правові основи функціонування архівів та бібліотечного фонду.
Студент повинен уміти:
- застосовувати чинне законодавство в виробничо-господарській,
організаційно-управлінській, трудовій, інформаційній, архівній
діяльності;
- орієнтуватися в особливостях правового регулювання різних сфер
суспільного життя;
- своєчасно визначати порушення норм чинного законодавства
вирішувати питання захисту, відновлення та реалізації прав
фізичних і юридичних осіб;
узагальнювати, тлумачити чинне законодавство, надавати
правову оцінку практичним життєвим ситуаціям;
- застосовувати на практиці норми правових актів; виявляти
недосконалість окремих норм та проблеми у їх застосуванні,
знаходити шляхи їх вирішення;
- користуватися правовою термінологією;
- логічно, послідовно, з виділенням головного, доказово
викладати
матеріал із застосуванням знань з різних джерел
законодавства;
- відрізняти правовідносини, що регулюються трудовим,
адміністративним, господарським, інформаційним правом, від тих,
які є предметом регулювання інших галузей права та застосовувати
отримані знання до конкретних життєвих ситуацій;
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- навчитись юридично грамотно та аргументовано захищати
певне правове рішення, викладати його в усній та письмовій
формі;
- застосовувати законодавство з метою представництва інтересів
фізичних і юридичних осіб перед іншими особами в органах
місцевого самоврядування, органах державної влади;
- виявляти недосконалість окремих норм та проблеми у їх
застосуванні, знаходити шляхи їх вирішення;
- орієнтуватись у напрямках розвитку законодавства України.
3.

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Змістовний модуль І (2 курс, 3 семестр)

ТЕМА 1. Право, його основи, зміст та значення
Передумови походження та етапи формування права. Історичні
типи права та їх характеристика. Поняття права, його предмет та
методи. Ознаки права. Функції права та принципи права.
Співвідношення об’єктивного і суб’єктивного права. Поняття,
система та загальна характеристика законодавства.
ТЕМА 2. Теоретико-правові аспекти державного
управління та адміністративного права України
Поняття, суть, ознаки й види державного управління. Принципи
державного управління. Співвідношення виконавчої влади,
державного управління й адміністративного права. Предмет, метод,
джерела й система адміністративного права. Поняття, види, дія та
особливості адміністративного-правових норм. Поняття, ознаки,
структура й види адміністративних правовідносин. Суб'єкти й об'єкти
управління. Основні напрямки удосконалення адміністративного
права та державного управління.
ТЕМА 3. Суб'єкти адміністративного права
Основи адміністративно-правового
статусу
громадян
України. Адміністративна правоздатність і дієздатність громадян.
Форми звернень громадян. Адміністративно-правовий
статус
іноземних громадян та осіб без громадянства. Поняття, ознаки і
види об'єднань громадян. Класифікація об'єднань громадян.
Легалізація та правосуб'єктність об'єднань громадян.
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ТЕМА 4. Державна служба в Україні
Поняття державної служби в Україні. Основні принципи державної
служби. Етика поведінки державного службовця. Правове
регулювання державної служби. Поняття посади та посадової особи.
Види державних службовців. Категорії посад і рангів державних
службовців. Правовий статус державного службовця.
Вступ,
проходження й припинення державної служби.
ТЕМА 5. Загальні засади правового регулювання
діяльності нотаріусів та управління
бібліотечним фондом України
Завдання нотаріату. Місце нотаріату в системі правоохоронних
органів. Законодавство про нотаріат. Принципи діяльності
нотаріату в Україні. Організація діяльності нотаріату в Україні.
Компетенція державних нотаріальних контор. Конфіденційність
нотаріусів. Структура і функції управління бібліотечним фондом.
Поняття про управління бібліотечним фондом. Цілі і завдання
управління бібліотечним фондом. Об’єкт і суб’єкт управління.
Управління бібліотечним фондом конкретної бібліотеки: директор
бібліотеки, завідувачі відділами, їх роль у створенні, розвитку і
зберіганні бібліотечного фонду.
ТЕМА 6. Правове регулювання діяльності архівів в Україні
Історія правового регулювання архівної справи в Україні.
Законодавча база архівної системи України. Правові засади
регулювання НАФ України. Державна архівна служба
України Український науково-дослідний інститут архівної справи
та документознавства. Центральний державний архів вищих
органів влади та управління України (ЦДАВО України).
1. Центральний державний архів громадських об'єднань України
(ЦДАГО України). Центральний державний історичний архів
України. Центральний державний науково-технічний архів
України.
ТЕМА 7. Адміністративно-правове регулювання в
інформаційній сфері
Поняття та зміст інформаційної безпеки. Інформаційна безпека
України в системі національної
безпеки.
Сутність
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адміністративних правовідносин в інформаційній сфері Стан
адміністративно-правового регулювання інформаційної безпеки
України. Принципи та напрями адміністративно-правового
регулювання інформаційної безпеки. Міністерство інформаційної
політики – центральний орган виконавчої влади.

ТЕМА 8. Адміністративний нагляд і контроль.
Адміністративна відповідальність
Поняття та зміст адміністративно-наглядової діяльності.
Форми і методи адміністративного нагляду. Поняття, ознаки й
підстави адміністративно-правової відповідальності. Поняття,
ознаки та склад адміністративного правопорушення. Види
адміністративних правопорушень. Система адміністративних
стягнень. Порядок і строки накладення адміністративних стягнень.
Адміністративне затримання. Порядок порушення й розгляду
справи про адміністративне правопорушення.
Змістовний модуль 2 (2 курс, 4 семестр)
ТЕМА 1. Законодавчі основи здійснення господарської
діяльності в Україні
Поняття, ознаки та структура господарських правовідносин.
Господарська діяльність та її види. Поняття господарського
законодавства та його особливості. Система господарського
законодавства. Конституція України, як джерело господарського
права. Закони України, як джерела господарського права.
Підзаконні нормативні акти, як джерела господарського права.
Основні
напрямки
удосконалення
господарського
законодавства.
ТЕМА 2. Теоретико-правові аспекти
трудового права України
Поняття трудового права. Предмет, метод, система
трудового права. Поняття і система джерел трудового права.
Конституція України — основне джерело трудового права. Кодекс
законів про працю України та інші законодавчі акти, що регулюють
трудові правовідносини. Підзаконні акти — джерела трудового
права. Акти соціального партнерства. Колективні угоди, колективні
8

договори,
локальні,
нормативно-правові
акти.
Джерела
міжнародно-правового регулювання праці.
ТЕМА 3. Поняття, види, припинення
та розірвання трудових договорів
Поняття трудового договору (контракту), його сторони. Зміст і
форма трудового договору (контракту). Необхідні (основні) та
факультативні умови трудового договору. Види трудових
договорів.
Зміна умов трудового договору. Підстави і порядок припинення
трудового договору. Розірвання трудового договору з ініціативи
працівника. Підстави розірвання трудового договору з ініціативи
власника (роботодавця). Додаткові підстави розірвання трудового
договору з ініціативи власника (роботодавця) з окремими
категоріями працівників за певних умов. Відсторонення від роботи.
Вихідна допомога. Розмір та випадки її виплати.
ТЕМА 4. Загальні засади правового регулювання
робочого часу та часу відпочинку
Поняття робочого часу. Тривалість і види робочого часу
(тижня). Режим робочого часу, порядок його встановлення та
облік.
Тривалість роботи напередодні святкових, вихідних і неробочих
днів. Тривалість роботи у нічний час. Правове регулювання
відряджень та надурочних робіт. Чергування. Час відпочинку:
поняття, види. Перерви протягом робочого дня і між робочими
днями. Щотижневий відпочинок. Законодавство про вихідні,
святкові й неробочі дні. Відпустка та її види. Щорічні відпустки, їх
види і тривалість. Додаткові відпустки. Соціальні відпустки, їх
види та порядок надання. Відпустки без збереження заробітної
плати. Оплата відпусток. Право на грошову компенсацію за
невикористану відпустку.
ТЕМА 5. Адміністративно-правове регулювання
охорони праці в Україні
Поняття охорони праці за трудовим законодавством.
Гарантії прав громадян на охорону праці. Державне управління
охороною праці. Організація охорони праці на виробництві.
Відповідальність посадових осіб за порушення законодавства про
працю і правил з охорони праці. Охорона праці жінок,
неповнолітніх та інвалідів.
ТЕМА 6. Контроль і нагляд за законодавством про працю
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Поняття і система органів з нагляду і контролю за
додержанням законодавства про працю та їх повноваження. Види
нагляду та контролю за додержанням законодавства України про
працю. Державний нагляд і державний контроль за додержанням
законодавства про працю. Повноваження місцевих органів
виконавчої влади і органів місцевого самоврядування у сфері
охорони праці. Громадський контроль за додержанням
законодавства про працю: професійні спілки, спеціальні органи у
складі профспілок, правова і технічна інспекція праці, трудові
колективи та їх постійний орган — рада трудового колективу та ін.
ТЕМА 7. Загальні засади кримінальної, дисциплінарної,
цивільної та господарської відповідальності в Україні
Загальні засади юридичної відповідальності в Україні. Поняття,
підстави
та
особливості
кримінальної
відповідальності.
Дисциплінарна
відповідальність
працівників.
Цивільна
відповідальність: поняття, особливості. Поняття, підстави та межі
господарської відповідальності. Санкції в господарських
правовідносинах та їх види.
ТЕМА 8. Загальні засади функціонування системи судів
загальної юрисдикції
Поняття підвідомчості та підсудності у судовій системі.
Поняття “судової ланки” та “судової інстанції”. Місцевий суд –
основна ланка системи судів загальної юрисдикції, склад та
повноваження. Місцеві спеціалізовані суди, їх повноваження.
Апеляційний суд. Порядок його формування, склад, повноваження
та структура. Судові палати та президія апеляційного суду.
Апеляційний суд України. Апеляційні спеціалізовані суди, порядок
формування, склад та повноваження цих судів.
Вищі
спеціалізовані суди України. Їх види, порядок формування,
структура та повноваження. Система військових судів України.
Верховний Суд України – найвищий судовий орган України.
Судові палати, президія і пленум Верховного Суду України.
Роз’яснення Пленуму Верховного суду України з питань
застосування законодавства.
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4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Всього
л
Змістовний модуль 1
3
1
2
Тема 1. Право, його основи, зміст 11
2
та значення
Тема 2. Теоретико-правові аспекти 11
2
державного управління та
адміністративного права України
Тема 3. Суб'єкти адміністративного 11
2
права
Тема 4. Державна служба в Україні 11
2
Тема 5. Загальні засади правового
регулювання діяльності нотаріусів
та управління бібліотечним
фондом України

денна форма
у тому числі
п лаб. інд. С.р.
4
2

5

6

7
7

2

7

2

7

2

7

11

2

2

7

Тема 6. Правове регулювання
11
діяльності архівів в Україні
Тема 7. Адміністративно-правове 11
регулювання в інформаційній сфері

2

2

7

2

2

7

Тема 8. Адміністративний нагляд і
контроль. Адміністративна
відповідальність

13

2

2

9

Разом змістовий модуль 1.

90

16

16

58

2

6

2

6

Змістовний модуль 2
Тема 1. Законодавчі основи
12
2
здійснення господарської
діяльності в Україні
Тема 2. Теоретико-правові аспекти
трудового права України

11

12

2

Тема 3. Поняття, види, припинення 12
та розірвання трудових договорів

2

2

8

Тема 4. Загальні засади правового 12
регулювання робочого часу та часу
відпочинку

2

2

8

Тема 5. Адміністративно-правове
регулювання охорони праці в
Україні

12

2

2

8

Тема 6. Контроль і нагляд за
законодавством про працю

12

2

2

8

Тема 7. Загальні засади
кримінальної, дисциплінарної,
майнової, цивільної та
господарської відповідальності в
Україні

11

2

1

8

Тема 8. Загальні засади
функціонування системи судів
загальної юрисдикції

7

2

1

4

Разом змістовий модуль 2.
Всього годин

90
180

16
32

14
30

60
118

5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
№

1.
2.
3.
4.
5.

Назва теми
Змістовний модуль 1.
Право, його основи, зміст та значення
Теоретико-правові аспекти адміністративного права
України
Суб'єкти адміністративного права
Державна служба в Україні
Загальні засади правового регулювання діяльності
нотаріусів та управління бібліотечним фондом

12

К-сть
годин
2
2
2
2
2

України
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Правове регулювання діяльності архівів в Україні
Адміністративно-правове регулювання в
інформаційній сфері
Адміністративний нагляд і контроль.
Адміністративна відповідальність
Всього за змістовним модулем 1
Змістовний модуль 2
Законодавчі основи здійснення господарської
діяльності в Україні
Теоретико-правові аспекти трудового права України
Поняття, види, припинення та розірвання трудового
договорів
Загальні засади правового регулювання робочого
часу та часу відпочинку
Адміністративно-правове регулювання охорони
праці в Україні
Контроль і нагляд за законодавством про працю,
зайнятість та охорону праці.
Загальні засади кримінальної,
дисциплінарної, майнової, цивільної та
господарської відповідальності в Україні
Загальні засади функціонування системи судів
загальної юрисдикції
Всього за змістовним модулем 12
Всього

6.
№
1.

2
2
2
16

2
2
2
2
2
2
1

1
14
30

САМОСТІЙНА РОБОТА
Назва теми

Змістовний модуль 1.
Право, його основи, зміст та значення

13

Денна
форма
6

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Теоретико-правові аспекти державного управління та
адміністративного права України
Суб'єкти адміністративного права
Державна служба в Україні
Загальні засади правового регулювання діяльності
нотаріусів та управління бібліотечним фондом України
Правове регулювання діяльності архівів в Україні
Адміністративно-правове регулювання в інформаційній
сфері
Адміністративний нагляд і контроль. Адміністративна
відповідальність
Всього за змістовним модулем 1
Змістовний модуль 2.
Законодавчі основи здійснення господарської
діяльності в Україні
Теоретико-правові аспекти трудового права України
Поняття, види, припинення та розірвання трудового
договорів
Загальні засади правового регулювання робочого часу
та часу відпочинку
Адміністративно-правове регулювання охорони праці в
Україні
Контроль і нагляд за законодавством про працю
Загальні засади кримінальної, дисциплінарної,
майнової, цивільної та господарської відповідальності в
Україні
Загальні засади функціонування системи судів
загальної юрисдикції
Всього

6
6
6
10
8
10
6
58
8
8
8
8
6
6
6
10
60

7. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
З метою поглиблення вивчення дисципліни «Правознавство для
документознавця» та набуття навичок і вмінь самостійного аналізу
та обґрунтування висновків у процесі вивчення дисципліни,
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слухачі денної форми навчання готують наукові повідомлення,
структурно-логічні схеми, виконують реферат.
8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ
Науковими та методичними основами викладання дисципліни
«Правознавство для документознавця» є системний підхід.
Методологія вивчення дисципліни і оцінювання знань слухачів
заснована на індивідуально-диференційованому навчанні.
Контроль за рівнем засвоєнням знань здійснюється шляхом
застосування різних форм опитування, написанням контрольних
робіт на семінарських заняттях, проведенням модульного
контролю, складанням іспиту.
При виставленні оцінок (балів) враховуються, насамперед,
знання, розуміння й уміння аналізувати конкретні ідеї.
Основними методами навчання є:
1) самостійна робота;
2) тренінги;
3) ситуаційні завдання;
4) індивідуальна робота.
9. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ
Оцінювання результатів поточного контролю проводиться у
розрахунку від 0 до 60 балів. Основними методами оцінювання є:
1) аналіз усних відповідей;
2) виконання практичних завдань.
Оцінювання виконання завдань здійснюється за такими критеріями
(у % від кількості балів, виділених на завдання із заокругленими до
цілого числа):
- 0% - завдання не виконано;
- 40% - завдання виконано частково, висновки не аргументовані і не
конкретні, звіт підготовлено недбало;
- 60% - завдання виконано повністю, висновки містять окремі
недоліки, судження студента не достатньо аргументовані, звіт
підготовлено з незначним відхиленням від вимог;
- 80% - завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі
несуттєві недоліки несистемного характеру ;
- 100% - завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень.
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РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ
Поточне тестування та самостійна робота
Змістовий модуль №1
Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

12

12

12

12

12

12

12

Т8

16

Всього
100

Поточне тестування та самостійна робота
Змістовий модуль №2
Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

8

8

8

8

8

8

Т7

8

Т8
4

Екзамен

40

Всього
100

Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів (сторінки 6-11).
ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ
Кількість
набраних балів
студентом
90-100 балів
82-89 балів
74-81 балів
64-73 балів
60-63 балів
35-59 балів

1-34 балів

Оцінка за національною
шкалою для іспиту
Відміно
Добре

Оцінка за
національною
шкалою для заліку
зараховано

Задовільно
Незадовільно з
можливістю повторного
складання
Незадовільно з
обов’язковим повторним
вивченням курсу

Незараховано з
можливістю
повторного
складання
Незараховано з
обов’язковим
повторним
вивченням курсу

10. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Методичне забезпечення навчальної дисципліни включає:
1) методичні вказівки до практичних занять;
2) роздаткові матеріали;
3) нормативно-правові акти та інше.
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