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ВСТУП 

Програма складена відповідно до ОП підготовки бакалавра «Право» та 

«Міжнародне право». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є проблеми формування 

правової інформації та інформаційного забезпечення юридичної діяльності, що 

виникають в умовах активного використання сучасних інформаційних технологій; 

основні закономірності правової інформації та інформаційних процесів у правовій 

системі. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Державна політика в сфері формування інформаційного суспільства 

2. Функціонування інформаційних процесів у правовій сфері 

3. Використання IT-інструментарію в діяльності правника 

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Інформаційні технології в 

юридичній діяльності» є набуття студентами-юристами знань в рамках 

формування та реалізації державної інформаційної функції, у тому числі в умовах 

інформатизації юридичної діяльності; вироблення навиків щодо створення, 

одержання, обробки, зберігання, розповсюдження і використання правової 

інформації з використанням автоматизованих інформаційних систем.  

Основними цілями вивчення дисципліни «Інформаційні технології в юридичній 

діяльності» є набуття студентами знань та вмінь використовувати інформаційні 

технології з метою раціонального відстеження змін стану інформації 

(інформаційні технології) дозволяють юристу швидко знайти і обробити 

юридичні тексти, що дає можливість вирішувати швидко і правильно правові 

завдання. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати: 

• сутність і значення інформації в розвитку сучасного інформаційного 

суспільства, небезпеки і загрози, що виникають у цьому процесі; 

• основи державної політики в галузі інформатики; 

• основні закономірності створення та функціонування інформаційних 

процесів у правовій сфері; 

• методи та засоби пошуку, систематизації та обробки правової інформації; 

• основні закономірності та вимоги в галузі забезпечення інформаційних 

процесів, використання інформаційних технологій та інформаційної безпеки, у 

тому числі захисту державної таємниці, службової таємниці, комерційної 

таємниці, професійних таємниць, персональних даних; 

вміти: 

• застосовувати сучасні інформаційні технології для пошуку та обробки 

правової інформації, оформлення юридичних документів і проведення 

статистичного аналізу інформації; 

• аналізувати, тлумачити і правильно застосовувати правові норми про 

забезпечення державної політики в галузі інформатики та інформаційної безпеки; 



   

 

  

• застосовувати сучасні інформаційні технології для оформлення 

юридичних документів в області інформаційної безпеки. 

2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Змістовий модуль 1 «Державна політика в сфері формування 
інформаційного суспільства» 

Тема 1. Інформаційна функція держави. Загальні засади державної політики в 
сфері формування інформаційного суспільства 

Роль органів публічної влади у формуванні державної інформаційної політики. 

Державна політика в галузі формування інформаційного суспільства. 

Інформаційна функція держави. Головні напрями здійснення інформаційної 

політики держави. 

Державна політика у сфері Національної програми інформатизації: сутність та 

основні принципи. Основні сфери (напрями) інформатизації. Мета та стратегічні 

завдання державної політики інформатизації. Замовники та виконавці 

Національної програми інформатизації. Державне упорядкування у сфері 

інформатизації. 

Тема 2. Забезпечення інформаційної безпеки.  

Історія комп'ютерних вірусів.  Основні види шкідливого програмного 

забезпечення. Сучасні загрози інформаційної безпеки. Загрози для мобільних 

пристроїв.  

Антивіруси - технології, індустрія, практичне застосування. Безпека електронних 

фінансів. Принципи поводження з персональною інформацією. Принципи 

безпечної роботи з мобільними пристроями. Безпека в умовах інформаційної 

війни та кібервійни 

Тема 3. Цифрова безпека та комунікація online 

Комунікація в онлайні. Можливості для комунікації з цільовими аудиторіями 

Комунікація в онлайні. Основні принципи та репутаційні ризики 

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

майданчиками 

Цифрова безпека. Робота з пристроями та інформацією 

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

Змістовий модуль 2 «Функціонування інформаційних процесів у правовій 
сфері» 

Тема № 4. Відкриті електронні реєстри 

Кабінет ел. сервісів. ЄДР юридичних осіб, ФОП та громадських формувань 

Декларації посадовців. ЄДР речових прав на нерухоме майно 

Публічна кадастрова карта України 

Модуль публ. аналітики держ. закупівель. Реєстр казначейських транзакцій (e-

Data) 

Єдина БД ел. адрес, номерів факсів суб’єктів владних повноважень. ЄДР 

друкованих ЗМІ 

Єдиний державний реєстр судових рішень 



   

 

  

Інтерактивна карта родовищ корисних копалин 

Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України 

ЄДР підприємств, щодо яких порушено справу про банкрутство. ЄДР 

арбітражних керуючих. 

Єдиний державний портал відкритих даних 

Єдиний державний реєстр МВС 

Цифрова патентна бібліотека 

Тема № 5. Використання інформаційних технологій в діяльності органів 
державної влади. Робота ЦНАП 

Надання адміністративних послуг: історія реформи. Персональні стандарти 

діяльності адміністраторів ЦНАП. Правила професійної етики адміністратора 

ЦНАП 

Стандарти обслуговування відвідувачів в ЦНАП. Стандарти обслуговування 

заявникiв через інформаційно-телекомунікаційні канали. Взаємодія з органами 

державної влади та місцевим самоврядуванням. 

Тема № 6. Інформаційне забезпечення судової діяльності та діяльності органів 
кримінальної юстиції 

Інформаційні системи органів судової влади, прокуратури, судової експертизи  

Інформаційні системи судових органів. Корпоративна інформаційна система 

органів прокуратури України. Комп’ютерні технології в судовій експертизі. 

Інформаційні системи органів внутрішніх справ. Проблеми і концепція розвитку 

ІС ОВС України. Рівні і склад інформаційних обліків 

Оперативно-розшукові обліки. Державної автомобільної інспекції. Єдина 

державна автоматизована паспортна система України  

Змістовий модуль 3 «Використання IT-інструментарію в діяльності 
правника» 

Тема № 7. Документоведення в текстових процесорах  

Формування структури та стилю тексту. Макроси для редагування. Налаштування 

колонтитулів в документі. Гіперпосилання та web-сторінка.  

Створення шаблону документу з елементами управління. Безпека документів. 

Робота з табличними даними. Застосування формул при проведенні розрахунків. 

Способи побудови графіків засобами Word. Злиття та розсилка документів. 

Формування посилань. 

Тема № 8. Інструменти аналітики в електронних табличних процесорах 

Тонкощі налаштування табличного процесора. Безпека документів. Способи 

автозаповнення комірок та аналітичне форматування. Сортування та способи 

фільтрації даних. Розрахунки за фільтрованими даними 

 



   

 

  

3. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Базова 

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 21 березня 2008 

року “Про невідкладні заходи щодо забезпечення інформаційної безпеки України” 

: Указ Президента України від 23.04.08 р. № 377/2008 // Офіційний вісник 

Президента України. - 2008. - № 18. - С. 24. - Ст. 570. 

Інформаційні операції та безпека суспільства: загрози, протидія, моделювання : 

монографія / В.П.Горбулін, О.Г.Додонов, Д.В.Ланде. - К. : Інтертехнологія, 2009. -

164 с. 

Комп'ютерний тероризм: суперхакери, кібер-терористи, кібер-криміналісти: 

Монографія / Біленчук П.Д., Гуцалюк М.В., Кравчук О.В., Козир М.В. / За заг. 

ред. П.Д. Біленчука. - К.: Наука і життя, 2008. 

Безпека глобальних інформаційних систем та мереж : консп. лекцій /Зубок 

В.Ю., Корнейко О.В., Ланде Д.В., Мохор В.В. / Під заг. ред. О.В. Корнейка. - К.: 

Вид-во ІСЗЗІ НТУУ "КПІ", 2010. -162 с. 

Інформаційне насильство та безпека: світоглядно-правові аспекти: Монографія 

/ Дзьобань О.П., Пилипчук В.Г. / За заг. ред. проф. В.Г. Пилипчука. - Харків: 

Майдан, 2011. - 244 с. 

Інформаційна безпека людини як споживача телекомунікаційних послуг: 

Монографія / Арістова І.В., Сулацький Д.В. - К. : Право України, 2012. - 182 с. 

Правові проблеми протидії новітнім викликам, загрозам і правопорушенням в 

інформаційній сфері / Савінова Н.А., Стрельбицький М.П. // Правова доктрина 

України. - 2 том: Публічно-правова доктрина України. - Харків: «Право», 2013. - 

С. 832 - 861. 

Проблеми захисту національних інтересів України у сфері державної безпеки в 

умовах геополітичних трансформацій ХХІ сторіччя : монографія / О.П. Дзьобань, 

В.Я. Настюк, В.В. Бєлєвцева. - Х.: Право. - 2013. - 296 с. 

Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання 

документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять 

службову інформацію : Постанова Кабінету Міністрів України від 27.11.98 р. № 

1893 : за станом на 16.01.12 р. // Офіційний вісник України. - 1998. - № 48. - С. 31. 

Про затвердження Положення про Національний реєстр електронних 

інформаційних ресурсів : Постанова Кабінету Міністрів України від 17.03.04 р. № 

326 : за станом на 16.01.12 р. // Офіційний вісник України. - 2004. - № 11. - С. 45. - 

Ст. 665. 

Правові особливості використання документів, переданих за допомогою 

електронних комунікацій / Баранов О.А. // Правова інформатика. - 2013. - № 1(37). 

- С. 3-10. 

Інформаційно-правове регулювання документованої інформації / Коваленко 

Л.П. // Інформація і право. - 2013. - № 1(7). - С. 58-63. 

Кормич Б.А. Інформаційна безпека: організаційно-правові основи: Навч. 

посібник. - К.: Кондор, 2004. - 384 с. 

Гавловський В., Гриценко В., Цимбалюк В.С. Організаційно-правові питання 

формування державної інформаційної політики в Україні. Науковий вісник. 
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Херсон: ХДУ, 2012. – 220 с.  

5. Правова інформація та комп’ютерні технології в юридичній діяльності: Навч. 

посіб. / В. Г. Іванов, С. М. Іванов, В. В. Карасюк та ін.; За заг. ред. В. Г. Іванова. – 
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