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Передмова 

Шановні студенти! 
 

Ви приступаєте до вивчення навчальної дисципліни «Правова 

інформатика». Пропоновані методичні вказівки допоможуть вам 

зорієнтуватись  при підготовці до практичних занять, організувати 

самостійну роботу. 

Взаємозв’язки навчальної дисципліни «Правова інформатика» з 

іншими дисциплінами робочого плану, які передують її вивченню 

та які спираються на її вивчення, представленні наступною схемою. 

 
Мета вивчення дисципліни - поглибити знання студентів з 

питань обґрунтованості рішень, особливо державного значення, 

оперативність реагування органів влади  на соціально-економічні 

процеси, використання сучасних наукових методів і засобів 

опрацювання інформації. 

Предмет:  система інформаційно-аналітичних опрацювання 

даних, що забезпечують обробку та синхронізацію потоків 

інформації, оперативний контроль і прозорість законодавчого 

процесу, безперервне відстежування життєвого циклу кожного 

нормативно-правового акту. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент 

повинен:  

знати: 

Правова інформатика 

Конституційне 

право 

Інформаційне 

право 

Фінансове 

право 

Кримінальне 

право 

Адміністративне 

право 

Кримінальний  

процес 
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• Основні принципи побудови інтегрованої системи 

інформаційно-аналітичного забезпечення законодавчої діяльності; 

• Знати як використовувати засоби та методи інформатики 

для вирішення завдань судово-кримінальних експертиз; 

• Базові закони у сфері інформації та інформатизації; 

• Інформаційні ресурси; 

• Шляхи інформатизації правоосвітньої діяльності. 

вміти: 

• Користуватися інформаційною базою; 

• Використовувати світові інформаційні ресурси; 

• Вміти здійснювати аналіз нормативних актів України із 

законодавством інших країн. 

Навчальна дисципліна «Правова інформатика» вивчається 

протягом одного семестру і має один вид підсумкового контролю 

(залік). 

Навчання будується з використанням активних методів: 

сполучення аудиторних занять із самостійною роботою. До 

аудиторних занять належать лекції, консультації. У поняття 

самостійної роботи входить робота з літературою і нормативними 

актами, огляд бібліографії та інші форми. При підготовці до занять 

студент не повинний обмежуватися списком літератури, зазначеної 

в методичних рекомендаціях, але й здійснювати пошук самостійно.  

1. Опис навчальної дисципліни та її структура 

1.1 Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характерис

тика 

навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 2 

Галузь знань 

0304 «Право» 

 

 

 

Нормативна 

за вибором 

університету 

Модулів – 2 
 

Рік 
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Напрям підготовки 

6.030401 «Право» 

підготовки - 

4 курс 

 

Змістових модулів – 2 

 

Семестр – 8 

 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання  

 

Лекції – 20 

год. 

 

Загальна кількість годин – 72 

 

Практичні  - 

16 год. 

 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 2 

 

 

 

 

самостійної роботи студента – 

3 

 

Лабораторні 

- -год. 

 

 

Самостійна 

робота – 36 

год. 

 

 

Індивідуаль

ні - - год. 

 

 

Вид 

контролю – 

залік 

 

 

1.2. Тематика практичних занять 

№ Назва теми К-сть 

годин 
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1. Предмет, мета та система вивчення дисципліни 

«Правова інформатика» 

1 

2. Системна інформація законотворчої діяльності 1 

3. Системна інформація виборчої та референдумного 

процесів 

2 

4. Системна інформація діяльності правоохоронних 

органів 

2 

5. Фінансово-правова інформатика в сфері 

оподаткування 

2 

6. Системна інформатизація судочинства 2 

7. Огляд  законодавства у сфері інформації та 

інформатизації в Україні 
2 

8. Інформатизацій ні ресурси та державна політика у 

сфері інформатизації 
2 

9. Системна інформатизація право освітньої діяльності 

в Україні 
2 

 Всього  16 

 

1.3. Контрольні заходи та засоби діагностики 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни 

проводиться у формах: 

- оцінювання роботи студента на лекціях; 

- усного опитування на практичних заняттях, оцінки розв’язання 

ситуаційних завдань та участі у  обговоренні проблемних питань; 

- виконання поточних контрольних робіт за темами змістових 

модулів. 

1.4. Критерії та шкала оцінювання 

Основними критеріями, що характеризують рівень 

компетентності студента при оцінюванні результатів поточного 

контролю з навчальної дисципліни «Правова інформатика» є: 
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- повнота і вчасність виконання всіх видів навчальної роботи, 

передбачених робочою програмою навчальної дисципліни; 

- глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом 

навчальної дисципліни, що міститься в основних та додаткових 

рекомендованих літературних джерелах; 

- вміння аналізувати явища, що вивчаються, у їх взаємозвяку і 

розвитку; 

- характер відповідей на поставленні питання (чіткість, 

логічність, лаконічність, послідовність тощо); 

- вміння застосовувати теоретичні положення під час 

розв’язання практичних занять; 

- вміння аналізувати достовірність одержаних результатів. 

Оцінювання результатів поточного контролю проводиться у 

розрахунку від 0 до 60 балів. Основними методами оцінювання є:  

• аналіз усних відповідей;  

• 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. 

Шкала оцінювання національна  

 

Кількість набраних 

балів студентом 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

90-100 балів 

Зараховано 
82-89 балів 

74-81 балів 

64-73 балів 
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2. ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 1. Предмет, мета та система 

вивчення дисципліни «Правова інформатика»  

ПЛАН 

1. Предмет вивчення дисципліни «Правова інформатика».  

2. Мета, завдання, місце  курсу серед інших навчальних дисциплін.  

3. Система знань якими має оволодіти студент. 

Література до теми: 1, 2, 3. 

Контрольні питання: 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №  2. Системна інформатизація 

захонотворчої діяльності 

ПЛАН 

1. Основні принципи побудови інтегрованої системи 

інформаційно-аналітичного забезпечення законотворчої діяльності.  

2. Етапи розробки та впровадження. Декомпозиція системи.  

3. Модель системи комп'ютеризованого управління.  

4. Основні вимоги до комп'ютеризованої системи правової 

інформаціі. 

5. Інформаційне та лінгвістичне забезпечення.  

6. Автоматизована інформаційно-пошукова система. 

«Термінологія законодавства України».  

7. Структура системи інформаційно-аналітичного забезпечення 

заканотворчоїдіяльності Верховної Ради України. Еталонна база 

правової інформації.  

Література до теми: 1, 2, 3. 

Контрольні питання: 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №  3. Системна інформатизація 

виборчого та референдумного процесів в Україні 

60-63 балів 

35-59 балів 
Незараховано 

1-34 балів 
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ПЛАН 

1. 3агальні передумови необхідності впровадження системної 

інформатизації у виборчий та референдумний процеси.  

2. Аналіз рівня системноі інформатизації процесів організації 

підготовки та проведення виборів і референдумів в Україні в 1997-

2002 роках. 

3. Основні положення новоі редакції Концепції Единої 

інформаційно-аналітичної системи «Вибори». 

4. Заходи Центральної виборчої комісії з реалізації Концепції 

ЄІАС «Вибори».  

5. Склад технічного комплексу ЄІАС «Вибори» та побудова 

постійно функціонуючої корпоративної комп'ютерної мережі 

системи « Вибір» єдиної програмної платформи, базового 

програмного забезпечення інструментарію для розвитку прикладного 

програмного забезпечення ЄІАС «Вибори». 

Література до теми: 1, 2, 3. 

Контрольні питання: 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №  4. Системна інформатизація 

діяльності nравоохоронних органів 

ПЛАН 

1. Сучасний стан та напрями розвитку системи інформаційного 

забезпечення органів внутрішніх справ України.  

2. Світові тенденції розвитку систем інформаційного 

забезпечення правоохоронної діяльності.  

3. Проблеми та напрями розвитху системи інформаційного 

забезпечення органів внутрішніх еправ України.  

4. Загальновідомчі та галузеві інформаційні підсистеми та 

принципи їх формування.  

5. Принципи формуванхя загальновідомчих та галузевих 

інформаційних підсистем.  

6. Інформаційна мережа ОВС Украіни.  

7. Нормативно-правове та організаційко-кадрове забезпечення 

системи. Система інформаційної безпеки в ОВС України.  

8. Інформаційна підсистема «Інтегрований банк даних».  

9. Інформаційна підсистема «Розшуки».  

10. Інформаційно-пошукова система «Оперативно-довідкова 
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картотека». Інформаційна підсистема «Пізнання». 

Література до теми: 1, 2, 3, 4. 

Контрольні питання: 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №  5. Фінансово-правова 

інформатика у сфері оподаткування 

ПЛАН 

1. Поняття та сутність фінансово-правової інформатики та 

податкової інформатики.  

2. Історія становлення фінансово-правової інформатики ти у 

сфері оподаткування на основі комп'ютеризації та інформатизації 

державної фіскальної служби України.  

3. Організаційні засади формування комп'ютеризованої 

інформаційноі системи Державної державна фіскальної  служби 

України. 

4. Взаємозв'язок податкової інформатики й інформаційного 

права. 

5. Проблеми інтеграції правової інформатики та 

інформаційного права щодо інформаційної безпеки в ДПС України. 

6. Вплив інформатики на модернізацію діяльності ДПС 

України. 

7. Основні напрями формування податкової інформатики. 

Використання здобутків інформатики при здійсненні податкового 

контролю. 

Література до теми: 1, 2, 3. 

Контрольні питання: 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 6. Системна інформатизація 

судочинства 

ПЛАН 

1. Визначення інформаційного процесу за стадіями 

провадження у кримінальних справах.  

2. Порушення кримінальної справи. Інформаційний 

процес стадії дізнання.  

3. Провадження досудового слідства. Нагляд прокурора за 

виконанням законів органами дізнання і досудового слідства. 

4. Інформаційні процеси під час провадження справ у суді 
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першої інстанції.  

5. Розгляд справи за апеляцією.  

6. Інформаційне забезпечення судочинства. 

Інформатизація судового діловодства. Автоматизовані робочі 

місця в судочинстві.  

7. Повне фіксування судового процесу технічними 

засобами. Системи підтримки прийняття рішень в 

судочинстві.  

Література до теми: 1, 2, 3. 

Контрольні питання: 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №  7. Огляд законодавства у 

сфері інформації та інформатизаціі в Україні  

ПЛАН 

1. Базові закони у сфері інформаціі та інформатизації.  

2. 3акони, що регулюють питання створення та 

викорисrання окремого інформаційного продукту.  

3. Перелік деяких законодавчих актів у сфері інформації 

та інформатизації. 

Література до теми: 1, 2, 3. 

Контрольні питання: 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №  8. Інформаційні ресурси та 

державна nолітика у сфері інформатизації  

ПЛАН 

1. Інформаційні ресурси. Поняття інформаційних 

ресурсів. Національні інформаційні ресурси. Електронні 

інформаційні ресурси.  

2. Право власності на інформаційні ресурси. Обробка і 

доступ до інформаційних ресурсів.  

3. Державна політика у сфері інформатизації. Поняття 

державної політики у сфері інформатизації. Принципи державноі 

політики інформатизації. Мета та стратегічні завдання державноі 

політики інформатизації. Упорядкування суспільних відносин 

у сфері інформатизації. Послуги у сфері інформатизації.  

4. Підтримка інформаційної безпеки. Відповідальність 

суб'єктів  сфері інформатизації.  
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5. Міжнародна діяльність у сфері інформатизації.  

Література до теми: 1, 2, 3. 

Контрольні питання: 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №  9. Системна інформатизація 

nравоосвітнъої діялъності в України 

ПЛАН  

1. Законодавство України у сфері правоосвітньої діяльності.  

2. Проблеми та перспективи створення системи дистанційного 

навчання юридичної спрямованості.  

3. Шляхи інформатизаціі правоосвітньої діяльності  

Література до теми: 1, 2, 3. 

Контрольні питання: 

3. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 
Індивідуальне навчально-дослідне завдання передбачає пошук 

та опрацювання рекомендованої літератури та підготовку рефератів, 

спрямованих на розвиток самостійності та ініціативності. 

Теми рефератів з дисципліни «Правова інформатика» 

1. Системна інформатизація законотворчої діяльності 

2. Основні вимоги до комп'ютеризованої системи правової 

інформації. Інформаційне та лінгвістичне забезпечення 

3. Загальні передумови необхідності впровадження системної 

інформатизації у виборчий та референдумний процеси 

4. Аналіз рівня системної інформатизації процесів організації 

підготовки та проведення виборів і референдумів в Україні в 1997-

2002 роках 

5. Основні положення нової редакції Концепції Єдиної 

інформаційно-аналітичної системи «Вибори»  

6. Склад технічного комплексу ЄІАС «Вибори» та побудова 

постійно функціонуючої корпоративної комп'ютерної мережі 

Системи 

7. Сучасний стан та напрями розвитку системи 

інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ України 

8. Світові тенденції розвитку систем інформаційного 

забезпечення правоохоронної діяльності 

9. Проблеми та напрями розвитку системи інформаційного 

забезпечення органів внутрішніх справ України 
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10. Принципи формування загальновідомчих та галузевих 

інформаційних підсистем 

11. Інформаційна мережа ОВС України 

12. Нормативно-правове та організаційно-кадрове забезпечення 

системи 

13. Призначення та загальна характеристика інформаційних 

підсистем 

14. Інформаційна підсистема «Інтегрований банк даних 

15. Інформаційна підсистема «Розшук 

16. Інформаційно-пошукова система «Оперативно-довідкова 

картотека 

17. Інформаційна підсистема «Пізнання»  

18. АРМ «Патрульно-постова служба» 

19. Електронна пошта органів внутрішніх справ України 

20. Використання засобів та методів інформатики для 

вирішення завдань судово-криміналістичних експертиз 

21. Основні етапи та проблеми комп'ютеризації судово-

криміналістичних експертиз 

22. Експертні системи, проблеми їх використання для 

вирішення криміналістичних завдань 

23. Фінансово-правова інформатика у сфері оподаткування 

24. Історія становлення фінансово-правової інформатики у 

сфері оподаткування на основі комп'ютеризації та інформатизації 

державної податкової служби України 

25.  Використання здобутків податкової інформатики у 

діяльності органів податкової міліції 

26. Системна інформатизація судочинства 

27. Законодавство у сфері інформації. та інформатизації в 

Україні 

28. Інформаційні ресурси у сфері інформатизації 

29. Державна політика у сфері інформатизації 

30. Системна інформатизація правоосвітньої діяльності в 

Україні 

31. Законодавство України у сфері правоосвітньої діяльності 

32. Проблеми та перспективи створення системи дистанційного 

навчання юридичної спрямованості 

33. Шляхи інформатизації правоосвітньої діяльності 
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