
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
1. Код:I, 3.6. 

2. Назва: Правова інформатика. 

3. Тип: обов’язкова. 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський). 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 2. 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 4. 
7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3. 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Цимбалюк В.І., к.ю.н, професор. 

9. Результати навчання:  
• здобуття знань про технічні і програмні засоби правової інформатики, можливості і способи їх 

використання; 

• орієнтування в основних напрямах і сферах застосування сучасної правової інформатики; 

• здобуття знань про теоретичні основи інформатизації законотворчої, ; 

• застосування прийомів і методів правової інформатики; 

• вміння характеризувати документи фінансової й податкової звітності. 

10. Форми організації занять: лекції, семінарські заняття з використанням традиційних і 

інноваційних методів викладання. 
11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Теорія держави і права», 

«Судові та правоохоронні органи», «Історія держави і права України», «Історія держави і права 

зарубіжних країн» 

12. Зміст курсу: Правова інформатика як міждисциплінарна наука. Значення правової інформатики в 

побудові інформаційного суспільства. Єдиний інформаційний простір. Правова інформатика в 

системі забезпечення захисту персональних даних Інформаційна безпека та проблеми захисту 

інформації. Системна інформатизація законотворчої діяльності. Системна інформатизація 

правоохоронної діяльності. Інформаційні системи організв юстиції. Системна інформатизація органів 

судової влади. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Правова інформатика / М.Швець, В. Брижко, Л.Задорожня, Ю.Клімашевська, 

В.Фурашев, В.Хахановський, В.Цимбалюк та ін. – У 2-х т. – К.: Парлам. вид-во, 2005. – Т. 1. – 416 с.  

2. Цимбалюк В. С. Інформаційне право (основи теорії і практики). — К.: «Освіта 

України», 2010. – 388 с.  

3. Електронне інформаційне суспільство України: погляд у сьогодення і майбутнє / 

В.Фурашев, Д.Ланде, О.Григор’єв, О.Фурашев. – К.: “Інжиніринг” 2005. – 164 с.  

4. Пономаренко В. С., Журавльова І. В., Туманов В. В. Основи захисту інформації. 

Навчальний посібник. — Харків: Вид. ХДЕУ, 2003. — 176 с.  

5. Інформаційне право та правова інформатика у сфері захисту персональних даних / 

В.Брижко, М.Гуцалюк, В.Цимбалюк, М.Швець; За ред. д.е.н., професора, члена-кореспондента 

Академії правових наук України М.Швеця. – К.: НДЦПІ АПрН України, 2005. – 451 с.  

6. Чубукова С.Г., Элькин В.Д. Основы правовой информатики (юридические и 

математические вопросы информатики): Учебное пособие / Под ред. проф. М.М. Рассолова. – М.: 

Юридическая фирма «КОНТРАКТ», 2014. – 252 с.  

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
14 год. лекцій, 18 год. практичних занять, 58 год. самостійної роботи. Разом – 90 год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, впровадження 

ділових та рольових ігор, індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, використання 

мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль (40 балів): екзамен тестовий.  

Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування, модульний контроль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16. Мова викладання: українська . 

 
 
Завідувач кафедри  

конституційного права та галузевих дисциплін                                           І.В.Міщук к.ю.н., доцент  

 
DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

1. Code: I, 3.6. 

2. Title: Legal Informatics 

3. Type: obligatory. 

4. Higher education level: І (Bachelor’s). 
5. Year of study, when the discipline is offered: 2. 

6. Semester when the discipline is studied: 4. 
7. Number of established ECTS credits: 3. 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Tsymbaliuk V.І., Candidate of 

Legal Sciences, Full Professor  

9. Results of studies:  

• gaining knowledge about technical and software legal informatics, possibilities and ways of their use; 

• orientation in the main directions and areas of application of modern legal informatics; 

• gaining knowledge about the theoretical bases of informatization of law-making; 

• application of techniques and methods of legal informatics; 

• ability to characterize financial and tax reporting documents. 

10. Forms of organizing classes: lectures, seminars using traditional and innovative teaching methods. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: Theory of state and law", "Judicial and law 

enforcement agencies", "History of state and law of Ukraine", "History of the state and the rights of foreign 

countries" 

12. Course contents: Legal informatics as an interdisciplinary science. The Importance of Legal Informatics 

in Building an Information Society. The information space. Legal informatics in the system of providing 

protection of personal data Information security and problems of information security. System 

informatization of law-making activity. System informatization of law enforcement activity. Information 

systems of the organization of justice. System informatization of judicial authorities. 

13. Recommended educational editions:  
Legal Informatics / M. Shvets, V. Brydzhko, L. Zadorozhnia, Y. Klymashevskayia, V. Furshev, V. 

Khahanovsky, V. Tsymbalyuk. - 2 Vol. - K .: Parlament. Ed-2005, Vol. 1. - 416 p. 

Tsymbalyuk V. S. Information Law (Fundamentals of Theory and Practice). - K .: "Education of Ukraine", 

2010. - 388 p. 

Electronic Information Society of Ukraine: A View of Present and Future / V. Furashov, D. Lande, O. 

Grigorev, O. Furashev. - K .: "Engineering" 2005. - 164 p. 

Ponomarenko V. S., Zhuravleva IV, Tumanov V. V. Fundamentals of information protection. Tutorial. - 

Kharkiv:. Kharkiv State University edition, 2003. - 176 p. 

Information Law and Legal Informatics in the Sphere of Personal Data Protection / V. Brizhko, M. 

Hutsaliuk, V. Tsymbalyuk, M. Shvets; Ed. Doctor of Economics, Professor, Corresponding Member of the 

Academy of Legal Sciences of Ukraine M. Svets. - K .: NDTSPI of the APA of Ukraine, 2005 - 451 p. 

Chubukova S.G., Elkin V.D. Fundamentals of Legal Informatics (Legal and Mathematical Questions of 

Informatics): Textbook / Ed. prof. M.M. Rassolova - M .: Law firm "CONTRACT", 2014 - 252 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
14 hours lectures, 18 hours practical sessions, 58 hours individual work.  Total – 90 hours.  

Methods: interactive lectures, elements of problem lecture, individual tasks, introduction of business and 

role games, individual and team research tasks, use of multimedia tools. 

15. Forms and assessment criteria: 
The evaluation is carried out on a 100-point scale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Final test (40 points): exam test. 
Current control (60 points): testing, surveys, module control 

16. Language of teaching: Ukrainian.. 

 
 
 
Head of the Department of  

constitutional law       I.V. Mishchuk Candidate of Legal Sciences, 

and branch disciplines       Associate Professor 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


