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1. Опис дисципліни 

Анотація дисципліни 

(призначення 

навчальної 

дисципліни) 

Навчальна дисципліна орієнтована на майбутню спеціальність 

правознавця та дозволяє: ефективного використовувати сучасні 

інформаційні системи і технології в практичній діяльності; 

кваліфіковано застосовувати засоби обчислювальної техніки і відповідне 

програмне забезпечення для підвищення ефективності роботи фахівців у 

галузі права; опрацьовувати значні об’єми інформації та оволодіти 

знаннями з відповідного подання інформаційних потоків; застосовувати 

сучасні правові інформаційно-пошукові системи; опанувати 

математичними моделями, які можуть використовуватися в юридичній 

діяльності; оволодіти основними цілями національної програми правової 

освіти населення, а також розглянути принципи побудови 

інформаційних систем державно-правового характеру; поглибити і 

розширити знання і уміння роботи у пакеті Miсrosoft Office; оволодіти 

організаційними, правовими та програмними засобами захисту 

інформації у комп’ютерних системах, у тому числі програмою для 

створення електронного підпису; вивчити технологічні особливості 

комп’ютерних злочинів, нормативних документів, що регулюють 

електронний документообіг і електронний цифровий підпис, засад 

інформаційно-аналітичного забезпечення законотворчої, 

правозастосовної та правоосвітньої діяльності, організації та прийомів 

пошуку інформації у загальноправових базах даних, основ використання 

комп’ютерних технологій у нотаріальній діяльності, цивільному, 

кримінальному та адміністративному судочинстві; опанувати методами 

пошуку інформації у бібліотечних системах і принципами доступу до 

інформації у локальних і глобальних комп’ютерних мережах; 

ознайомитися з перспективними напрямами розвитку інформаційних 

технологій у правознавстві, відео-, конференц-зв’язком та голосовими 

порталами у судочинстві. 

Мета вивчення Метою навчальної дисципліни є формування теоретичних знань і 

практичних навичок з використання обчислювальних і інформаційних 

систем в аспекті можливостей їх застосування в судочинстві, 

прокурорській і слідчій діяльності, судовій експертизі, господарській 

діяльності, державному управлінні. 

Завдання навчальної 

дисципліни 

Навчальна дисципліна формує у фахівців наступні компетентності:  

1. Інтегральну:  

ІК. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні 

проблеми у галузі професійної правничої діяльності або у процесі 

навчання, що передбачає застосування правових доктрин, принципів і 

правових інститутів і характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов.  

2. Загальні:  

ЗК6. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК13. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку права, його місця у загальній системі знань 

про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки та 

технологій. 

Результати 

навчання 

РН15. Вільно використовувати для професійної діяльності доступні 

інформаційні технології і бази даних. 

РН16. Демонстрування вміння користуватися комп’ютерними 

програмами, необхідними у професійній діяльності. 
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РН17. Працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання 

завдань групи. 
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2. Обсяг та ознаки навчальної дисципліни 

Найменування показників  
Галузь знань, спеціальність, 

рівень вищої освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 3 
Галузь знань 

08 – Право 

 

 

 

 

 

 

Спеціальність 

081 – Право 

 

 

 

 

 

 

 

Рівень вищої освіти: 

перший (бакалаврський) 

Обов’язкова 

 

Модулів – 1   

 

Рік підготовки 

 

Змістових модулів – 3 

 

1-й 1-й 

 

Загальна кількість годин – 90 

Семестр 

2-й 

 
2-й 

Лекції 

 

10 год. 

 

6 год. 

Практичні, семінарські 

 

20 год. 

 

4 год. 

Лабораторні 

0 год. 0 год. 

Самостійна робота 

 

60 год. 

 

80 год. 

Індивідуальні завдання:  

0 год. 

Вид контролю:  

 

залік 

 

залік 
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3. Дидактична карта дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб. інд. с.р. л п лаб. інд. с.р. 

Змістовий модуль 1. Базові питання правової інформації. Інформаційно-аналітичне 

забезпечення законотворчої діяльності 

Тема 1. Інтеграція права та 

інформатики. Моделі та 

комп’ютерні технології в 

юридичній діяльності 

9 1 2   6 9 1    8 

Тема 2. Інформаційно-

аналітичне забезпечення 

законотворчої та 

правозастосовної діяльності 

9 1 2   6 8     8 

Тема 3. Комп’ютерні мережі в 

юридичній діяльності, 

принципи їх побудови. ІР 

адресація та організація 

підмереж 

9 1 2   6 8     8 

Змістовий модуль 2. Основи захисту комп’ютерної інформації 

Тема 4. Основи захисту 

комп’ютерної інформації 
9 1 2   6 10 1 1   8 

Тема 5. Основи інформаційної 

безпеки в приватному секторі  
9 1 2   6 10 1 1   8 

Тема 6. Основи інформаційної 

безпеки в публічному секторі 
9 1 2   6 9 1    8 

Змістовий модуль 3. Технічне та юридичне забезпечення діяльності у правовій сфері 

Тема 7. Технічне та юридичне 

забезпечення електронного 

підпису 

9 1 2   6 9,5 1 0,5   8 

Тема 8. Системи комплексного 

інформаційно-правового 

забезпечення 

9 1 2   6 8,5  0,5   8 

Тема 9. Електронні реєстри 

України. Прийоми пошуку 

інформації у юридичних базах 

даних 

9 1 2   6 10 1 1   8 

Тема 10. Хмарові сховища 

даних та можливості їх 

використання для спільної 

роботи 

9 1 2   6 8     8 

Усього годин 90 10 20   60 90 6 4   80 

 

Самостійна робота 

№ 

з/п Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 
Інтеграція права та інформатики. Моделі та комп’ютерні технології в 

юридичній діяльності 
6 8 

2 
Інформаційно-аналітичне забезпечення законотворчої та правозастосовної 

діяльності 
6 8 



7  

№ 

з/п Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

3 
Комп’ютерні мережі в юридичній діяльності, принципи їх побудови. ІР 

адресація та організація підмереж 
6 8 

4 Основи захисту комп’ютерної інформації 6 8 

5 Основи інформаційної безпеки в приватному секторі  6 8 

6 Основи інформаційної безпеки в публічному секторі 6 8 

7 Технічне та юридичне забезпечення електронного підпису 6 8 

8 Системи комплексного інформаційно-правового забезпечення 6 8 

9 
Електронні реєстри України. Прийоми пошуку інформації у 

загальноправових базах даних 
6 8 

10 
Хмарові сховища даних та можливості їх використання для спільної 

роботи 
6 8 

 Усього годин 60 80 

 

4. Індивідуальні завдання 

Не передбачено. 

 

5. Методи навчання 1. Словесні (пояснення, розповідь, лекція, бесіда), наочні (ілюстрація, 

демонстрація), практичні вправи. 

2. Індуктивні (вивчення явищ від одиничного до загального), 

дедуктивні (вивчення явищ від загального окремого). 

3. Проблемно-пошукові, дослідницькі, евристичні, аналітичні. 

6. Система контролю та 

оцінювання 

1. Поточний контроль здійснюється у кожній академічній групі, і 

полягає у тому, що студенти виконують практичні роботи з кожного 

змістового модулю у відповідні аудиторні часи та у часи самостійної 

роботи, а виконана практична робота комплексно оцінюється 

викладачем. Максимальний сумарний рейтинговий бал виконання 

практичних робіт становить 60 балів. 

2. Модульний контроль проводиться на відповідному до навчального 

графіку тижні. Формою проведення модульного контролю є аудиторне 

виконання тестової контрольної роботи, оформленої письмово, або 

дистанційне виконання тестової контрольної роботи засобами ЦДО. 

Тривалість складання студентом модульної контрольної роботи не 

перевищує двох академічних годин. Максимальний рейтинговий бал 

при цьому не перевищує 40 балів. 

3. Підсумковим контролем засвоєння дисципліни є залік. У 

відповідності до стандарту підприємства підсумковий контроль 

автоматично проставляється як сума рейтингових балів поточного та 

модульного контролю. У разі недостатньої кількості балів (<60) та 

мінімально необхідної кількості балів поточного контролю (від 20 

балів) студент має змогу здавати залік у письмовій формі за заліковими 

білетами, що розроблені викладачем, згідно за розробленим 

навчальним відділом розкладом. Письмову роботу кодують та надають 

викладачу на перевірку. Кількість максимальних рейтингових балів 

становить 40. Ці бали замінюють рейтингові бали модульного 

контролю, та у разі достатньої кількості з поточним контролем 

ставиться залікова оцінка. 

7. Технічне й програмне 

забезпечення/обладнання 

Необхідне обладнання: ноутбук, персональний комп’ютер, мобільний 

пристрій (телефон, планшет) з підключенням до Інтернет. 

Необхідне програмне забезпечення: MS Windows 10+; MS Office. 

8. Політика дисципліни Курс передбачає роботу в колективі: середовище в аудиторії є 
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дружнім, творчим, відкритим до конструктивної критики. 

Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке 

нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 

міжнародне стажування) навчання може відбуватись в дистанційному 

режимі за погодженням із керівником курсу та презентувати виконані 

завдання під час консультації викладача. 

Виконання практичних завдань демонструється під час практичних 

занять та консультацій. Практичні завдання, передбачені програмою, 

необхідно виконати у встановлений термін. 

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 поглиблена проробка 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. 

Під час роботи над практичними завданнями не припустиме 

порушення академічної доброчесності: при використанні Інтернет-

ресурсів та інших джерел інформації необхідно посилатися на перелік 

використаних джерел. Під час модульного контролю та заліку 

заборонені не припустиме порушення академічної доброчесності. 

Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн 

тестування. 

 
9. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота 
Підсумковий 

тест (залік) 
Сума 

Вид робіт ЗМ1 ЗМ2 ЗМ3 

40 

100 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10  

Разом 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 60 

опитування 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5 

практичні роботи 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

поточне тестування 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5 
Т1 ... Т10 – теми змістових модулів. 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для іспиту для заліку 

90-100 А відмінно зараховано 

82-89 В добре 
зараховано 

74-81 С 

64-73 D задовільно зараховано 

60-63 Е  незадовільно з можливістю 

повторного складання 
незараховано 

35-59 FX 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 
незараховано 

 

 

10. Питання до заліку: 

1. Інформаційна революція та сучасне суспільство. 

2. Поняття та ознаки глобального інформаційного суспільства. 
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3. Структура та умови розвитку інформаційного суспільства. 

4. Інформаційне суспільство та право. 

5. Роль і значення інформаційних технологій у розвитку суспільства. 

6. Основні фактори розвитку інформаційних технологій. 

7. Тенденції розвитку сучасних інформаційних технологій. 

8. Тенденції розвитку інформаційних технологій у юридичній науці та освіті. 

9. Впровадження і розвиток дистанційних форм навчання та наукової діяльності. 

10. Інформаційні технології в судовій діяльності. 

11. Загальна характеристика використання інформаційних технологій глобальної мережі інтернет. 

12. Пошук інформації у мережі інтернет. 

13. Пошукові системи у мережі інтернет. 

14. Проблеми правового забезпечення використання Інтернет-технологій 

15. Характеристика електронних інформаційних ресурсів (електронний документ, електронний 

документообіг, електронні бібліотеки) 

16. Поняття і умови правового забезпечення комерційної таємниці 

17. Використання табличного процесору MS Excel в юридичній практиці 

18. АІПС Ліга – Закон. Загальна характеристика. Робота з АІПС Ліга-Закон.  

19. Пошук інформації в АІПС Ліга-Закон 

20. Використання баз даних в органах публічної влади 

21. Інформаційне забезпечення правоохоронних органів. 

22. Правові автоматизовані інформаційно-пошукові системи. 

23. Правові автоматизовані системи обробки даних. 

24. Автоматизовані робочі місця в правоохоронної діяльності. 

25. Правові автоматизовані системи керування. 

26. Автоматизовані експертні правові системи. 

27. Автоматизація судово-експертних досліджень. 

28. Довідкові правові системи.  

29. Правові аналітико-статистичні інформаційні системи. 

30. Основи захисту комп’ютерної інформації 

31. Основи інформаційної безпеки в приватному секторі  

32. Основи інформаційної безпеки в публічному секторі 

33. Правове забезпечення інформаційної безпеки. 

34. Технічне та юридичне забезпечення електронного підпису 

35. Системи комплексного інформаційно-правового забезпечення 

36. Електронні реєстри України. Прийоми пошуку інформації у загальноправових базах даних 

37. Хмарові сховища даних та можливості їх використання для спільної роботи 

38. Створення та використання шаблонів правових документів у текстовому редакторі MS Word 

39. Редагування документів у текстовому редакторі MS Word 

40. Використання баз даних у юридичній практиці 

 

 

11. Рекомендована література: 

Основна 

1. Харитонов Є.О., Давидова І.В. Інформаційна безпека: проблеми приватного права: Навч.-

метод. посіб.: Фенікс, 2020. 194 с. 

2. Заплотинський Б.А. Інформаційні технології в юридичній діяльності. Посібник.– Київський 

інститут інтелектуальної власності та права НУ “Одеська юридична академія”, кафедра 

інформаційно-аналітичної та інноваційної діяльності, 2018. – 108 с. 

3. Інформаційне забезпечення юридичної діяльності: підручник / кол. авт.; ред. В.Б. Вишня. - 

Дніпро: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2018. - 245 с. 

4. Борисова Л. В. Правові засади захисту інформації : навч. посіб. / Л. В. Борисова, М. Ф. 

Логвиненко ; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х. : ХНУВС, 2018. – 212 с.  

5. Косиченко О.О. Правові інформаційні ресурси Інтернет. – Довідник./ м. Дніпро, ДДУВС, 
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2017. – 65 с. 

6. Основи інформатики та обчислювальної техніки: підруч. / В. Г. Іванов, В. В. Карасюк, М. В. 

Гвозденко; за заг. ред. В. Г. Іванова. Харків : Право, 2012. 312 с. 

7. Правова інформація та комп’ютерні технології в юридичній діяльності: навч. посіб. / В. Г. 

Іванов, С. М. Іванов, В. В. Карасюк та ін.; за заг. ред. В. Г. Іванова.; 2-ге вид. Харків : Право, 

2012. 240 с. 

8. Сучасні інформаційні системи і технології: конспект лекцій / В. Г. Іванов, С. М. Іванов, В. В. 

Карасюк та ін.; за заг. ред. В. Г. Іванова, В. В. Карасюка. Харків : Нац. юрид. ун-т ім. 

Ярослава Мудрого, 2014. 347 с. 

9. Сучасні інформаційні системи і технології: навч.-метод. посіб. для самост. роботи та практ. 

занять з навч. дисципліни / уклад.: В. Г. Іванов, С. М. Іванов, В. В. Карасюк та ін. Харків : 

Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2014. 151 с. 

 

Додаткова 

1. Козак І. А. Інформаційні технології віртуальних організацій: навч.-метод. посіб. для самост. 

вивч. дисципліни / І. А. Козак, О. Б. Мелащенко. Київ : КНЕУ, 2005. 154 с. 

2. Страхова С. В. Технології інтелектуального аналізу даних як компонент інформаційного 

забезпечення процесу прийняття ефективних рішень слідчим на початковому етапі 

розслідування злочинів. Форум права. 2009. № 2. С. 394-400. 

3. Денісова О. О. Інформаційні системи і технології в юридичній діяльності: навч.-метод. посіб. 

для самост. вивч. дисципліни. Київ : КНЕУ, 2005. 256 с. 

4. Денісова О. О. Інформаційні системи і технології в юридичній діяльності: навч. посіб. Київ : 

КНЕУ, 2004. 307 c. 

5. Правова інформатика: підруч. / за ред. В. Дурдинця, Є. Мойсеєва та М. Швеця; 2-ге вид., 

доповн. та переробл. Київ : Панот, 2007. 254 с 

6. Бабак В. П. Теоретичні основи захисту інформації : підруч. Київ : Кн. вид-во НАУ, 2008. 752 

с. 

7. Основи Інтернет-технологій: підруч. / В. М. Бредіхін, В. В. Карасюк, О. В. Карпухін, Ю. В. 

Міщеряков; за ред. О. В. Карпухіна. Харків : Компанія СМІТ, 2009. 384 с. 

8. Некрасов В.А., Айдемський Є.В., Поїзд В.П. Податкові злочини, що вчинюються з 

використанням високих інформаційних технологій: оперативно-розшуковий аспект: Київ. 

КНТ, 2015. 180 с. 

 

 

 
Інформаційні ресурси 

1. Закон України «Про інформацію». URL :  http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2657-12. 

2. Законодавство України про інформацію і ЗМІ. URL : http://www.city-adm.rv.ua/RivnePortal/ukr/ 

zakony_pro_zmi.aspx. 

3. Історія розвитку інформаційних технологій в Україні. URL : http://www.icfcst.kiev.ua/ 

MUSEUM/IT_u.html. 

4. Інформаційні системи і технології. URL : http://mlib.org.ua/tag/informacijni-sistemi. 

5. Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів. URL : http://pidruchniki.ws/13601004/ 

informatika/informatsiyni_ tehnologiyi_ta_modelyuvannya_biznes-protsesiv. 

6. http://www.nau.kiev.ua. 

7. http://www.liga.kiev.ua 

8. http://www.mijust.gov.ua 

9. http://www.rada.gov.ua 
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