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Програмові вимоги 

обов’язкової навчальної дисципліни циклу загальної підготовки 

«Інформаційні технології в юридичній діяльності» 

для студентів 1-го курсу  

денної форми навчання 

 

 

1. Роль органів публічної влади у формуванні державної інформаційної 

політики 

2. Державна політика в галузі формування інформаційного суспільства 

3. Інформаційна функція держави 

4. Головні напрями здійснення інформаційної політики держави 

5. Державна політика у сфері Національної програми інформатизації: сутність 

та основні принципи 

6. Основні сфери (напрями) інформатизації 

7. Мета та стратегічні завдання державної політики інформатизації 

8. Замовники та виконавці Національної програми інформатизації 

9. Державне упорядкування у сфері інформатизації 

10. Історія комп'ютерних вірусів 

11. Основні види шкідливого програмного забезпечення 

12. Сучасні загрози інформаційної безпеки 

13. Загрози для мобільних пристроїв 

14. Антивіруси - технології, індустрія, практичне застосування 

15. Безпека електронних фінансів 

16. Принципи поводження з персональною інформацією 

17. Принципи безпечної роботи з мобільними пристроями 

18. Безпека в умовах інформаційної війни та кібервійни 

19. Комунікація в онлайні: можливості для комунікації з цільовими аудиторіями 

20. Комунікація в онлайні: основні принципи та репутаційні ризики 

21. Комунікація в онлайні: Facebook, Twitter, YouTube: як працювати з 

ключовими майданчиками 

22. Цифрова безпека: робота з пристроями та інформацією 

23. Цифрова безпека: Комунікація в онлайні, робота з email та месенджерами 

24. Кабінет е-сервісів 

25. ЄДР юридичних осіб, ФОП та громадських формувань 

26. Декларації посадовців 

27. ЄДР речових прав на нерухоме майно 

28. Публічна кадастрова карта України 



29. Модуль публічної аналітики державних закупівель 

30. Реєстр казначейських транзакцій (e-Data) 

31. Єдина БД ел 

32. адрес, номерів факсів суб’єктів владних повноважень 

33. ЄДР друкованих ЗМІ 

34. Єдиний державний реєстр судових рішень 

35. Інтерактивна карта родовищ корисних копалин 

36. Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України 

37. ЄДР підприємств, щодо яких порушено справу про банкрутство 

38. ЄДР арбітражних керуючих 

39. Єдиний державний портал відкритих даних 

40. Єдиний державний реєстр МВС 

41. Цифрова патентна бібліотека 

42. Інформаційні системи органів судової влади, прокуратури, судової 

експертизи 

43. Інформаційні системи судових органів 

44. Корпоративна інформаційна система органів прокуратури України 

45. Комп’ютерні технології в судовій експертизі 

46. Інформаційні системи поліції та органів внутрішніх справ 

47. Рівні і склад інформаційних обліків 

48. Оперативно-розшукові обліки 

49. Єдина державна автоматизована паспортна система України  
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