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ПЕРЕДМОВА 

Шановні студенти! 

Ви розпочинаєте вивчення навчальної дисципліни 

«Сучасні інформаційні правові технології». Пропоновані 

методичні вказівки допоможуть вам зорієнтуватись в процесі 

підготовки до практичних занять, організувати самостійну 

роботу. 

Взаємозв’язки навчальної дисципліни «Сучасні 

інформаційні правові технології» та її місце в освітній траєкторії 

здобувача вищої освіти, подано за такою схемою: 

 
  

Сучасні 
правові 

інформаційні 
технології

Актуальні 
проблеми 

кримінального 
права та 
процесу

Актуальні 
проблеми 
цивільного 
права та 
процесу

Організаційні 
та правові 

засади 
діяльності 
суб’єктів 

господарюванн
я в Україні

Організаційні 
та правові 

засади 
запобігання і 

протидії 
корупції в 

Україні
Актуальні 
проблеми 

криміналістики

Проблеми 
боротьби з 

організованою 
злочинністю

Правова 
комунікація

Етичні 
стандарти 
правничої 
діяльності
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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСИЦПЛІНИ ТА ЇЇ СТРУКТУРА 

1.1. Опис навчальної дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Сучасні 

інформаційні правові технології» є ознайомлення студентів з 

сучасними інформаційними технологіями та їх впливом на 

юридичну діяльність, вивчення питань розвитку та формування 

інформаційного суспільства, інформаційного простору та 

інформатизації загалом, а також вдосконалення всієї правової 

системи на основі створення ефективної системи 

інформаційного забезпечення юридичної діяльності. 

Завдання курсу: 

• ознайомити студентів з сучасними правовими 

інформаційними технологіями та їх впливом на юридичну 

діяльність; 

• здобути знання про технічні та програмні засоби 

інформаційних технологій, що використовуються в правовій 

діяльності; 

• вивчити питань розвитку та формування 

інформаційного суспільства, інформаційного простору та 

інформатизації загалом;  

• проаналізувати шляхи вдосконалення всієї правової 

системи на основі створення ефективної системи 

інформаційного забезпечення юридичної діяльності. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент 

повинен володіти інтегральними, загальними та спеціальними 

компетентностями, здобути програмні результати навчання, 

описані в силабусі. Крім того, студент повинен  

знати: 

 теоретичні основи курсу, сутність та поняття сучасних 

правових інформаційних технологій; 

 основні проблеми інформаційної безпеки України та 

захисту персональних даних; 

 особливості використання інформаційних технології, 

що застосовуються у правничій діяльності; 

 основи візуалізації даних та засоби створення 

інфографіки; 
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 основні правові інформаційно-аналітичні системи 

України та особливості роботи з ними; 

уміти: 

 працювати з джерелами відкритих даних, вміти 

вибирати та систематизувати подану в них інформацію, 

здійснювати аналіз за допомогою прикладного 

програмного забезпечення; 

 аналізувати різноманітні статистичні показники 

правової діяльності, на основі даних формулювати 

власні висновки, виділяти тенденції та закономірності, 

графічно відображати за допомогою інфографіки; 

 працювати з порталом судової влади в Україні, 

зареєструватися в правових інформаційно-аналітичних 

системах України; 

 моделювати різноманітні соціально-технологічні 

експерименти, пов’язані з інформаційною безпекою та 

засобами соціальної інженерії; 

 професійно використовувати текстовий редактор MS 

Word, а саме – принципи стильового форматування 

тексту; 

 розробляти елементарні програми та алгоритми. 

1.2. Тематика практичних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількіст

ь годин 

денна 

Змістовий модуль І 

Теоретико-практичні аспекти використання інформаційних 

технологій в правничій сфері 

1. 
Тема 1. Основні поняття правових 

інформаційних технологій 
2 

2. Тема 2. Основи алгоритмізації та програмування 2 

3. 
Тема 3. Візуальне представлення правових 

статистичних даних засобами інфографіки 
2 

Змістовий модуль ІІ 

Прикладне програмне забезпечення та основи інформаційної 

безпеки 
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4. Тема 4. Джерела відкритих даних та їх аналіз 2 

5. 
Тема 5. Інформаційно-аналітичні правові 

системи 
2 

6. Тема 6. Основи інформаційної безпеки 2 

7. 
Тема 7. Стильове оформлення текстових 

документів 
2 

Разом 14 

1.3. Контрольні заходи та засоби діагностики 

Поточний контроль знань здобувачів вищої освіти з 

навчальної дисципліни «Сучасні інформаційні правові 

технології» проводиться за формами: 

 оцінювання роботи студентів на лекціях; 

 усного опитування на практичних заняттях, участь в 

обговоренні проблемних питань, оцінки розв’язування 

ситуаційних завдань; 

 поточного регулярного тестування; 

 виконання поточних практичних та індивідуальних 

робіт за темами змістових модулів та практичних занять. 

1.4. Критерії та шкала оцінювання 

Основними критеріями, що характеризують рівень 

компетентності здобувача вищої освіти при оцінюванні 

результатів поточного контролю з навчальної дисципліни 

«Сучасні інформаційні правові технології» є: вчасність і 

повнота виконання всіх видів навчальної роботи; розуміння і 

характер знань навчального матеріалу за змістом ОК; уміння 

аналізувати правові явища; чітко, лаконічно та аргументовано 

відповідати на запитання. 

Оцінювання результатів поточного контролю 

проводиться у розрахунку від 0 до 60 балів. Основні методи 

оцінювання:  

 аналіз усних відповідей;  

 тестування; 

 виконання практичних завдань. 

Оцінювання виконання завдань здійснюється за такими 

критеріями (у % від кількості балів, виділених на завдання із 

заокругленими до цілого числа): 
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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. 

Здобувачі вищої освіти можуть отримати додаткові бали 

за: написання наукових тез (статей), рефератів, доповідей за 

темою курсу, яку можна обрати самостійно. Додаткові бали 

здобувачам вищої освіти також можуть бути зараховані за 

конкретні пропозиції з удосконалення змісту навчальної 

дисципліни. 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену 

90–100 відмінно 

82–89 
добре 

74–81 

64–73 
задовільно 

60–63 

35–59 незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0–34 незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням курсу 

2. ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ 

Змістовий модуль І 
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Теоретико-практичні аспекти використання 

інформаційних технологій в правничій сфері 

 

Тема 1. Основні поняття правових інформаційних 

технологій 

План 

1. Поняття та предмет правових інформаційних 

технологій. 

2. Тенденції в інформаційних технологіях в праві. 

3. Комп’ютерні системи та їх класифікація.  

4. Огляд сучасних інформаційно-аналітичних правових 

платформ. 

 

Тема 2. Основи алгоритмізації та програмування 

План 

1. Поняття алгоритму. 

2. Основні алгоритмічні структури. 

3. Типізація даних. 

4. Інформаційно-логічні задачі. 

5. Сучасні мови програмування. 

6. Елементи програмування в Excel та Google Sheets. 

7. Знайомство з Python. 

 

Тема 3. Візуальне представлення правових 

статистичних даних засобами інфографіки 

План 

1. Візуалізація даних.  

2. Мова візуалізації. 

3. Елементи статистики. 

4. Поняття тренду. 

5. Типи графіків, інформаційний дизайн. 

6. Базові поняття графічного дизайну. 

7. Ресурси та інструменти: десктопні та онлайн сервіси. 
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Змістовий модуль ІІ 

Прикладне програмне забезпечення та основи інформаційної 

безпеки 

 

Тема 4. Джерела відкритих даних та їх аналіз 

План 

1. Поняття про джерела відкритих даних. 

2. Знайомство з основними ресурсами відкритих даних. 

3. Огляд ресурсу data.gov.ua, аналіз категорій. 

4. Пошук потрібних даних для аналізу. 

5. Конвертування даних, збережених у різних файлових 

форматах. 

 

Тема 5. Інформаційно-аналітичні правові системи 

План 

1. Інформаційно-аналітичні правові системи. 

2. Огляд LIGA 360, ZakonOnline.  

3. Портал судової влади в Україні.  

4. Платформа Дія.  

5. Системи електронного документообігу.  

6. Мобільні правові системи.  

7. Сервіси Google. Корпоративні підписки. 

 

Тема 6. Основи інформаційної безпеки 

План 

1. Сучасні загрози інформаційної безпеки. 

2. Цілі та прийоми сучасних шахраїв. 

3. Соціальна інженерія. 

4. Загрози для мобільних пристроїв. 

5. Антивіруси: технології, індустрія, практичне 

застосування. 

6. Безпека електронних фінансів. 

 

Тема 7. Стильове оформлення текстових документів 

План 

1. Основні принципи форматування та редагування 

текстових документів. 

2. Поняття стилю в MS Word. 
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3. Особливості використання заголовків для 

автоматичного формування змісту. 

4. Перехресні посилання для швидкого редагування 

списку літератури. 

5. Автоматизація пошуку та заміни окремих текстових 

блоків, символів. 

6. Використання макросів. 

3. САМОСТІЙНА РОБОТА 

Самостійна робота сприяє кращому засвоєнню 

студентами матеріалу з навчальної дисципліни «Сучасні 

інформаційні правові технології» та формуванню у них навичок 

та вмінь одержувати додаткові знання. 

Формами самостійної роботи студентів є: 

 доопрацювання матеріалів лекцій та опрацювання 

літератури, що пропонується до вивчення по темах 

навчальної дисципліни; 

 підготовка до практичних занять; 

 виконання додаткових індивідуальних практичних 

робіт; 

 вибір теми, розробка плану та написання наукової 

роботи; 

 самостійне вивчення та складання конспектів по темах, 

що виносяться на самостійне вивчення. 

Результативність самостійної роботи виявляється під час 

заслуховування та обговорення промов, доповідей, захисту 

наукових робіт, рефератів, поточного модульного контролю 

знань, перевірки письмових відповідей, практичних робіт та 

підсумкового оцінювання успішності студентів. 
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Перелік тем для рефератів, доповідей, статей 

  

1.  
Застосування засобів інфографіки для візуалізації 

правових статистичних даних 

2.  
Інформаційна культура та комп’ютерна грамотність 

сучасного юриста 

3.  
Мобільні технології та додатки в правовій практиці: 

сучасний стан та перспективи розвитку 

4.  

Аналіз сучасних інформаційно-аналітичних систем 

України та їх використання в правовій діяльності 

юриста 

5.  
Застосування інформаційних технологій для 

дистанційної діяльності юриста 

6.  
Електронна демократія в Україні: сучасний стан та 

перспективи розвитку 

7.  
Аналіз застосування інформаційних технологій в 

судовій системі України 

8.  
Комп’ютерні злочини в Україні протягом 2015-2020 

років 

9.  Інформаційна війна в Україні та її вплив на суспільство 

10.  
Інформаційні технології для контролю державних 

закупівель: сучасний стан та перспективи розвитку 

11.  
Інформаційні технології в сучасній експертно-

криміналістичній діяльності 

12.  

Проблеми впровадження в Україні систем електронної 

фіксації порушень правил дорожнього руху: сучасний 

стан та шляхи їх вирішення 

Індивідуальні практичні завдання 

Завдання 1. У файлі практичної роботі з теми «Основи 

алгоритмізації та програмування» змінити умову переведення 

студента на наступний курс та нарахування стипендії згідно 

значення середнього балу та оцінок за предмети, а саме: 

студент переведений, якщо середній бал більший за 3,5 і при 

цьому немає жодної двійки; стипендія нараховується так: 

підвищена, якщо всі оцінки «відмінно», базова, якщо немає 

жодної трійки і середній бал більший за 4, не нараховується у 

всіх інших випадках. Побудувати гістограму розподілу всіх 
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оцінок. Для цього автоматично підрахувати кількість всіх 

оцінок «2», «3», «4», «5». На основі визначених даних 

побудувати стовпчикову гістограму. 

Завдання 2. У файлі практичної роботі з теми «Основи 

алгоритмізації та програмування» поставити студентам оцінки в 

100-бальній шкалі, а саме: 
Кількість балів Оцінка 

90-100 A 

82-89 B 

74-81 C 

64-73 D 

60-63 E 

35-59 F 

0-34 FX 

На кожен предмет повинно бути 2 стовпчики – один для 

балів, другий – для буквених позначень оцінок. Створити 

формулу, яка залежно від кількості балів буде в другому 

стовпчику автоматично ставити відповідну букву. Змінити 

умову визначення переведення студента та нарахування 

стипендії так: студент переведений, якщо немає жодної оцінки 

F та/або FX; стипендія нараховується так: підвищена, якщо 

всі оцінки «A», базова, якщо немає жодної «D», не 

нараховується у всіх інших випадках. 

Завдання 3. У файлі практичної роботі з теми «Основи 

алгоритмізації та програмування» поставити студентам оцінки в 

100-бальній шкалі, а саме: 
Кількість балів Оцінка 

90-100 A 

82-89 B 

74-81 C 

64-73 D 

60-63 E 

35-59 F 

0-34 FX 

На кожен предмет повинно бути 2 стовпчики – один для 

балів, другий – для буквених позначень оцінок. Створити 

формулу, яка залежно від кількості балів буде в другому 

стовпчику автоматично ставити відповідну букву. По кожному 
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студенту підрахувати у відсотках кількість оцінок кожної 

градації. Визначити середній бал кожного студента. 
Завдання 4. На основі даних виконаного завдання 1, 

використовуючи довільний шаблон Piktochart (або створивши 

власний), створити інфографіку, в якій Ви покажете: розподіл 

всіх оцінок, відсоткове співвідношення кількості переведених і 

не переведених студентів, співвідношення кількостей 

студентів з підвищеною, базовою стипендією та без стипендії. 

Завдання 5. На основі даних виконаного завдання 2, 

використовуючи довільний шаблон Piktochart (або створивши 

власний), створити інфографіку, в якій Ви покажете: розподіл 

всіх оцінок згідно градацій, відсоткове співвідношення кількості 

переведених і не переведених студентів, співвідношення 

кількостей студентів з підвищеною, базовою стипендією та 

без стипендії. 

Завдання 6. Використовуючи текстовий редактор MS 

Word створити таблицю на аркуші формату А4 відповідно до 

зразка (рис. 1) і заповнити її власними довільними даними (всі 

оцінки повинні бути вирівняні по центру клітинки): 
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Рис. 1. Зразок таблиці для побудови 

Завдання 7. Використовуючи текстовий редактор MS 

Word створити бланк подання про обрання запобіжного заходу 

у вигляді взяття під варту на аркуші формату А4 в точності 

відповідно зразку (рис. 2) (всі пропорції та вирівнювання 

повинні бути збережені): 
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Рис. 2. Зразок бланка документа 

Завдання 8. Використовуючи текстовий редактор MS 

Word створити бланк протоколу пред’явлення фотознімків для 

впізнання на аркуші формату А4 в точності відповідно зразку 

(рис. 3) (всі пропорції та вирівнювання повинні бути збережені): 
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Рис. 3. Зразок бланка документа для заповнення 

Завдання 9. Використовуючи дані порталу data.gov.ua, а 

саме, з групи «Держава», скачати документ під назвою 

«Державний реєстр друкованих засобів масової інформації та 
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інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності». 

На основі цього документу створити дві таблиці: в першу 

записати призначення видання (фільтр по стовпчику 

GOAL_TYPE) та кількість по кожному призначенню; в другу – 

вибрати ті друковані ЗМІ, які знаходяться в Рівненській області 

(фільтр по стовпчику ADRES) та їхній розподіл за 

призначенням. На основі даних створити інфографіку, 

використовуючи Piktochart. Вказати відсоток юридичних ЗМІ 

по Україні відносно інших ЗМІ. 

Завдання 10. Зареєструватись в аналітично-правовій 

системі ZakonOnline, що знаходиться за посиланням 

zakononline.com.ua (під час процесу реєстрації зробити 

відеозапис екрану). Вибрати тестовий режим (на 1 день, щоб 

отримати доступ до всіх функцій системи). В категорії «Судові 

рішення» вибрати фільтр «Регіон/Суд», в ньому вибрати 

Рівненський міський суд Рівненської області. Знайти список 

суддів вказаного суду (на сайті rvm.rv.court.gov.ua). Створити 

таблицю в Excel з полями «П.І.Б судді», «Кількість справ», 

«Кількість рішень», «Відсоток рішень від всіх справ». За 

допомогою фільтрів системи ZakonOnline знайти кількість 

справ по кожному судді Рівненського міського суду та кількість 

рішень по них. Отриману інформацію внести в таблицю. 

Порахувати відсоток рішень від кількості всіх справ по кожному 

судді. Створити діаграму розподілу справ між суддями та 

накопичувальну діаграму, яка складається із справ та рішень по 

них. 

Завдання 11. Зареєструватись в аналітично-правовій 

системі ZakonOnline, що знаходиться за посиланням 

zakononline.com.ua (під час процесу реєстрації зробити 

відеозапис екрану). Вибрати тестовий режим (на 1 день, щоб 

отримати доступ до всіх функцій системи). В категорії «Судові 

рішення» вибрати фільтр «Регіон/Суд», в ньому вибрати 

Рівненський апеляційний суд. Знайти список суддів вказаного 

суду (на сайті rva.court.gov.ua). Створити таблицю в Excel з 

полями «П.І.Б судді», «Кількість справ», «Кількість ухвал», 

«Відсоток ухвал від всіх справ». За допомогою фільтрів системи 

ZakonOnline знайти кількість справ по кожному судді 

Рівненського апеляційного суду та кількість ухвал по них. 
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Отриману інформацію внести в таблицю. Порахувати відсоток 

ухвал від кількості всіх справ по кожному судді. Створити 

діаграму розподілу справ між суддями та накопичувальну 

діаграму, яка складається із справ та ухвал по них. 

Завдання 12. Зареєструватись в аналітично-правовій 

системі ZakonOnline, що знаходиться за посиланням 

zakononline.com.ua (під час процесу реєстрації зробити 

відеозапис екрану). Вибрати тестовий режим (на 1 день, щоб 

отримати доступ до всіх функцій системи). В категорії «Судові 

засідання» вибрати фільтр «Суд», в ньому вибрати Рівненський 

міський суд Рівненської області. Створити таблицю в Excel з 

полями «Судочинство», «Кількість засідань». За допомогою 

фільтрів системи ZakonOnline знайти кількість засідань по 

кожному виду судочинства та записати їх в таблицю. 

Побудувати гістограму розподілу та кругову діаграму видів 

судочинства. 
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