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ВСТУП 
Програма нормативної навчальної дисципліни «Правова 

інформатика» складена відповідно до освітньо-професійної програми 
підготовки бакалавра спеціальності «Право». 

До питань, що є предметом дослідження правової 
інформатики відносяться насамперед  використання інформаційних 
технологій в юридичній діяльності;  основні недоліки державної 
політики у сфері інформатизації та способи їх подолання; теоретико-
правові основи становлення і розвитку інформаційного суспільства; 
право людини на приватність та забезпечення прав і свобод людини і 
громадянина в інформаційній сфері; теоретико-методологічні засади 
правового регулювання інформаційної діяльності, розвитку 
інформаційного права та інформаційного законодавства України; 
боротьба зі злочинністю за допомогою методів правової інформатики; 
правові засади захисту персональних даних в умовах формуванн 
єдиного інформаційного простору.  

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Правова 
інформатика» є складовою частиною циклу фундаментальних 
дисциплін для підготовки студентів за спеціальністю «Право». 
Вивчення курсу передбачає наявність систематичних та ґрунтовних 
знань із суміжних курсів – «Теорія держави і права»  та 
«Інформатика». 

Вимоги до знань та умінь визначаються галузевими 
стандартами вищої освіти України. 

 
Анотація 

Правова інформатика є напрямом досліджень, що стрімко 
розвивається та поєднує в собі різні наукові та освітні сфери. Слугує 
дієвою платформою для здійснення міжнародного співробітництва в 
сфері захисту інформації та провадження спільної науково-освітньої 
діяльності різних суб’єктів права. У робочій програмі «Правова 
інформатика» викладено сутність та наукові погляди на предмет 
правової інформатики, процеси інформатизації, формування єдиного 
інформаційного простору, інформаційної безпеки та інформаційного 
суверенітету України. Розглянуто основні положення про захист 
персональних даних. Особлива увага приділяється процесам 
інформатизації у різних сферах юридичної діяльності, зокрема, 
правоохоронній, законодавчій, судовій, сфері юстиції. 

Ключові слова: правова інформатика, право інформаційних 
технологій, інформаційна безпека, захист персональних даних, 
інформатизація..  
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Abstract 

Legal informatics is a sphere of research that is rapidly evolving 
and combines the various scientific and educational spheres. Legal 
informatics serves as an effective platform for international cooperation in 
the field of information security and the implementation of joint research 
and educational activities of various entities. The work program "Legal 
Informatics" describes the essence and scientific views on the subject of 
legal informatics, the processes of informatization, the formation of a single 
information space, information security and informational sovereignty of 
Ukraine. The main provisions of the protection of personal data are 
considered. Particular attention is paid to the processes of informatization in 
various spheres of legal activity, in particular, law enforcement, legislative, 
judicial, and justice. 

Keywords: legal informatics, IT law, information security, personal 
data protection, informatization. 
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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування 
показників 

Галузь знань, 
спеціальність, 
спеціалізація, 
рівень вищої 

освіти 

Характеристика 
навчальної дисципліни 
денна 
форма 

навчання 

заочна форма 
навчання 

 
Кількість кредитів 
– 3 

Галузь знань 08 
«Право» 

Нормативна 

Спеціальність 
081 «Право» 

 
Модулів – 1 

 

 
 
 
 
 
 
 

Рік 
підготовки: 
2 курс 

Рік підготовки: 
2 курс 

 
Змістових модулів 
– 2 

 

 
Семестр: 3-
ий 

 
Семестр: 3-ий 
 

 
Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання – 

 
Лекції – 14 
год. 

 
Лекції –2  год. 

 
Загальна кількість 
годин – 90 

 
Практичні- 
18 год. 

 
Практичні - 6 
год. 

 
Тижневих 

годин для денної 
форми навчання: 

аудиторних – 2 
самостійної 

роботи студента – 
5 

 

 
Перший 

(бакалаврський) 
рівень вищої освіти 

 
Лабораторні - -год. 

 
Самостійна 
робота –
58 год. 

 
Самостійна 
робота –82 год. 

 
Індивідуальні - - год. 
 
 
Вид контролю - екзамен 

Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 
для денної форми навчання - 36% до 64%; 
заочної форми навчання – 9 % до 91%  
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2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
2.1.Метою викладання навчальної дисципліни «Правова 

інформатика» є ознайомлення студентів з впливом інформаційних 
технологій на юридичну діяльність, вивчення питань розвитку та 
формування інформаційного суспільства, інформаційного простору та 
інформатизації загалом. 

2.2. Завдання курсу: 
•   ознайомитися з предметом правової інформатики; 
• вивчити технічні і програмні засоби правової інформатики, 

можливості і способи їх використання; 
• орієнтуватися в основних напрямах і сферах застосування 

сучасної правової інформатики; 
• вивчити теоретичні основи інформатизації законотворчої, ; 
• застосовувати прийоми і методи правової інформатики; 
• характеризувати документи фінансової й податкової звітності. 
2.3. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:  
знати: 
- теоретичні основи курсу, сутність та поняття правової 

інформатики; 
- особливості інформації як об’єкту правового регулювання; 
- ознаки інформаційного простору та особливості його формування; 
- інформаційне законодавство України та міжнародні стандарти у 

сфері захисту персональних даних; 
- основні проблеми інформаційної безпеки України, та групи 

загроз; 
- інформаційний суверенітет та шляхи його забезпечення; 
- основи державної політики у сфері інформаційних технологій; 
- особливості інформатизації правоохоронної, судової, 

законодавчої діяльності; 
- засоби та інформаційні технології, що забезпечують роботу 

фахівців в інформаційній сфері. 
вміти: 
- знаходити і застосовувати нормативно-правові акти у сфері 

інформаційного законодавства, зокрема ті, що стосуються захисту 
персональних даних; 

- використовувати інформаційні технології під час навчання; 
- користуватися інформаційно-аналітичною системою 

«Законодавство»; 
- використовувати єдиний державний реєстр судових рішень. 
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3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Модуль І. 
Змістовний модуль 1.  

 
Тема 1. Правова інформатика як міждисциплінарна наука 
1. Історія виникнення правової інформатики та сучасні тенденції. 
2. Поняття та предмет правової інформатики. 
3. Методи, завдання та система правової інформатики. 
4. Правова інформація. Властивості правової інформації. 
5. Державна політика в сфері правової інформатики. Національна 

програма інформатизації. 
 
Тема 2. Значення правової інформатики в побудові 

інформаційного суспільства 
1. Поняття інформаційного суспільства інформаційні 

правовідносини. 
2. Концепції інформаційного суспільства. 
3. Напрямки впливу правової інформатики на побудову 

інформаційного суспільства. 
4. Основи розвитку інформаційного суспільства України. 
 
Тема 3. Єдиний інформаційний простір 
1. Поняття та складові єдиного інформаційного простору. 
2. Правові основи формування єдиного інформаційного 

простору. 
3. Переваги та недоліки формування єдиного інформаційного 

простору. 
4. Проблеми формування єдиного інформаційного простору. 
 
Тема 4. Правова інформатика в системі забезпечення захисту 

персональних даних 
1. Поняття «персональні дані». Законодавство України про 

захист персональних даних. 
2. Міжнародні стандарти захисту персональних даних. 
3. Повноваження контролюючих та наглядових органів у сфері 

захисту персональних даних. 
4. Захист персональних даних в мережі Інтернет.  
5. Проблемні питання захисту персональних даних в Україні. 
 
 
Тема 5. Інформаційна безпека та проблеми захисту інформації 
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1. Поняття інформаційної безпеки. Доктрина інформаційної 
безпеки України. 

2. Інформаційний суверенітет України. 
3. Аналіз джерел небезпеки та загроз інформаційному 

суверенітету. 
4. Кіберзлочинність: поняття, види, загальна характеристика. 
5. Напрями державної політики у сфері інформаційної безпеки 

України.. 
 

Змістовний модуль 2. 
 
Тема 6. Системна інформатизація законотворчої діяльності 
1. Загальна характеристика інформаційної системи Верховної Ради 

України. 
2. Інформаційно-технічний комплекс «Рада». 
3. Структура та інформаційне забезпечення підсистеми 

«Законопроект». 
4. Електронний інформаційний бюлетень. 
 
Тема 7. Системна інформатизація правоохоронної діяльності 
1. Інформаційне забезпечення правоохоронних органів України. 
1.1. Концепція формування єдиного інформаційного простору 

правоохоронних органів України. 
1.2. Поняття та складові інформаційного забезпечення 

правоохоронних органів України. 
1.3. Інформаційно-аналітичні системи, що використовуються 

правоохоронними органами. 
2. Зарубіжний досвід інформаційного забезпечення. 
 
Тема 8. Інформаційні системи органів юстиції 
1. Концепція створення єдиної інформаційної системи органів 

юстиції України. 
2. Єдині та Державні реєстри інформаційної мережі 

Міністерства юстиції 
2.1. Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів 
2.2. Спадковий реєстр 
2.3. Державний реєстр обтяжень рухомого майна 
2.4. Державний реєстр прав на нерухоме майно 
2.5. Державний реєстр баз персональних даних 
2.6. Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців. 
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3. Єдина інформаційна система управління міграційними 
процесами 

4. Багаторівнева інформаційна система органів «ДРАЦС». 
 
Тема 9. Системна інформатизація органів судової влади 
1. Інформаційні системи органів судової влади. 
1.1. Проблеми і перспективи інформатизації судів 
1.2. Інформаційні технології в діяльності Верховного Суду України 
1.3. Типові автоматизовані робочі місця судів загальної юрисдикції 
1.4. Автоматизація судового діловодства і судочинства 
1.5. Автоматизоване робоче місце судового виконавця 
1.6. Функціональні підсистеми ІС державної судової адміністрації 
2. Поняття «судова експертиза» як вид інформаційної діяльності. 
3. Напрями комп’ютеризації судово-експертної діяльності. 
4. Поняття «комп’ютерно-технічна експертиза» та її об’єкти. 
 

 
4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Назви змістових 

модулів і тем 
Кількість годин 

денна форма заочна форма 
усьо
го 

у тому числі усьо 
го 

у тому числі 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 
Змістовий модуль 1.  

 Тема 1. Правова 
інформатика як 
міждисциплінарна 
наука 
 

9 2 2 5   11 1 1   9 

Тема 2. 
Значення правової 
інформатики в 
побудові 
інформаційного 
суспільства 
 

9 2 2 5   11 1 1   9 
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Тема 3. Єдиний 
інформаційний 
простір 
 

9 2 2 5   10 1    9 

Тема 4. Правова 
інформатика в 
системі 
забезпечення 
захисту 

9 2 2 5   10 1    9 

Тема 5. 
Інформаційна 
безпека та 
проблеми захисту 
інформації 
 

8 2 2 6   10     10 

Разом змістовий 
модуль 1. 

46 10 10 26   52 2 4   46 

Змістовий модуль 2  
Тема 6. 

Системна 
інформатизація 
законотворчої 
діяльності 
 

11 1 2 8   10 1    9 

Тема 7. 
Системна 
інформатизація 
правоохоронної 
діяльності 
 

11 1 2 8   9     9 

Тема 8. 
Інформаційні 
системи органів 
юстиції 

 

11 1 2 8   10 1    9 

Тема 9. 
Системна 
інформатизація 
органів судової 
влади. 

 

11 1 2 8   9     9 
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Разом змістовий 
модуль 2. 

44 4 8 32   38  2   36 

Всього годин  90 14 18 58   90 2 6   82 

 
 

5.ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ  ЗАНЯТЬ 
 

№ Назва теми К-сть годин 

Денна 
форма 

Заочна 
форма 

1 Тема 1. Правова інформатика як міждисциплінарна 
наука 

2 1 

2. Тема 2. Значення правової інформатики в побудові 
інформаційного суспільства 

2 1 

3. Тема 3. Єдиний інформаційний простір 2 1 
4. Тема 4. Правова інформатика в системі 

забезпечення захисту персональних даних 
2 1 

5. Тема 5. Інформаційна безпека та проблеми захисту 
інформаці 

2  

6. Тема 6. Системна інформатизація законотворчої 
діяльності 

2 1 

7. Тема 7. Системна інформатизація правоохоронної 
діяльності 

2  

8. Тема 8. Інформаційні системи організв юстиції 2 1 
9. Тема 9. Системна інформатизація органів судової 

влади 
2  

 Всього 18 6 
 

6. САМОСТІЙНА РОБОТА 
№ Назва теми К-сть       годин 

Денна 
форма 

Заочна 
форма 

1 Тема 1. Правова інформатика як міждисциплінарна 
наука 

5 9 

2. Тема 2. Значення правової інформатики в побудові 
інформаційного суспільства 

5 9 

3. Тема 3. Єдиний інформаційний простір 5 9 
4. Тема 4. Правова інформатика в системі 5 9 
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забезпечення захисту персональних даних 
5. Тема 5. Інформаційна безпека та проблеми захисту 

інформаці 
4 10 

6. Тема 6. Системна інформатизація законотворчої 
діяльності 

8 9 

7. Тема 7. Системна інформатизація правоохоронної 
діяльності 

8 9 

8. Тема 8. Інформаційні системи органів юстиції 8 9 
9. Тема 9. Системна інформатизація органів судової 

влади 
8 9 

 Всього 58 82 
 

7. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
Науковими та методичними основами викладання дисципліни 

«Правова інформатика» 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, написання контрольних робіт 
на семінарських заняттях, проведення модульного контролю, 
складання іспит.  

При виставленні оцінок (балів) враховуються, насамперед, знання, 
розуміння й уміння аналізувати конкретні ідеї. 

Під час вивчення дисципліни буде проводитись: 
Основними методами навчання є:  

1. лекції;  
2. практичні завдання; 
3. наукова робота; 
4. самостійна робота; 
5. тренінги; 
6. ситуаційні завдання. 

 
8. 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; 
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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. 
РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 

Поточне тестування та самостійна робота 

Змістовий модуль 

№ 1 

Змістовий модуль 

№ 2 
Екзамен Всього 

Т1 
Т
2 

Т
3 

Т
4 

Т5 
Т
6 

Т7 Т8 Т9  
 

7 7 7 7 6 7 7 6 6 40 100 
Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів. 
 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ 
Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національної шкалою 
для екзамену, курсового проекту (роботи), 

практики 
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 дисципліни 
 

9. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 Методичне забезпечення навчальної дисципліни включає: 
     Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи 

з навчальної дисципліни «Правова інформатика» для студентів 
напряму підготовки 6.030401 «Право» денної форми навчання 
[Електронний ресурс] / Цимбалюк В.І., Циганюк М.В. – Рівне: НУВГП, 
2013. – 30 с. – Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/2273/1/07-01-
02.pdf 
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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.  

Допоміжна: 
7. Конституція України : Закон України від 28.06.96 р. № 

254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – № 30. 
– Ст. 141.  

8. Про інформацію : Закон України від 02.10.92 р. № 
2657-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 48. – Ст. 
650.  

9. Про Доктрину інформаційної безпеки України : Указ 
Президента України від 08.07.09 р. № 514/2009 // Офіційний вісник 
Президента України. – 2009. – № 20. – С. 18. – Ст. 677. 6.  

10. Про Основні засади розвитку інформаційного 
суспільства в Україні на 2007 – 2015 роки : Закон України від 09.01.07 
р. № 537-V // Відомості Верховної Ради України. – 2007. – № 12. – Ст. 
102 

11. Про захист персональних даних: Закон України від 
01.06.10 р. № 2297-VI : за станом на 16.01.12 р. // Відомості Верховної 
Ради України. – 2010. – № 34. – С. 1188. – Ст. 481.  

12. Про електронні документи та електронний 
документообіг : Закон України від 22.05.03 р. № 851-IV : за станом на 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

16.01.12 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 36. – Ст. 
275.  

13. Про Концепцію Національної програми 
інформатизації : Закон України від 4 лютого 1998 р. № 75/98-ВР // 
Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 27-28, ст.182  

14. Про затвердження Програми інформатизації 
законотворчого процесу у Верховній Раді України на 2012-2017 роки : 
Постанова Верховної Ради України від 05.07.2012 // Відомості 
Верховної Ради (ВВР), 2013, № 37, ст.492  

15. Положення про Інтегровану інформаційно-пошукову 
систему органів внутрішніх справ України : Наказ МВС України від 
12.10.2009 № 436 // Офіційний вісник України від 11.01.2010 № 101, 
стор. 409 

Електронний репозиторій НУВГП 
Данченков Я.В. Теорія інформації: Навчальний посібник. – 
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Н.О. Пелепей // Правова інформатика. – 2005. - № 2(6). – С. 18-22. – 
Режим доступу: http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/Zurnal/Zurnal-
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