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Стислий опис навчальної дисципліни 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є інформаційні системи та 

технології, що застосовуються у правозастосовній діяльності. 

 

Конкретні завдання навчальної дисципліни: 

– сформувати знання про нормативно-правові та організаційні засади 

застосування сучасних інформаційних систем та технологій в правозастосовній 

діяльності; 

– підвищення рівня інформаційної культури; 

– формування наукового світогляду в умовах розбудови інформаційного 

суспільства; 

– розвиток умінь використання можливостей сучасних інформаційних 

систем та технологій в правозастосовній діяльності. 

 

Тривалість для денної (очної) форми навчання – 2 кредити, загальна 

кількість годин – 60; годин аудиторних – 28, самостійної роботи – 32. 

Тривалість для заочної форми навчання – 2 кредити, загальна кількість 

годин – 60; годин аудиторних – 6, самостійної роботи – 54. 

 

Форми та методи навчання інституційна (очна (денна), заочна); 

частково-пошукові, проблемні; дальтон-технологія; активні та інтерактивні, 

інформаційні й евристичні ("мозковий штурм", синектики, Сократів діалог, 

аналогій, стоп-кадр, ПОПіВ-формула, дискусія, термінологічний бій, синтез 

думок), метод ситуацій (ситуація-вправа, ситуація-оцінка, ситуація-проблема, 

ситуація-ілюстрація), імпульс-повідомлення, незакінчені речення, складання 

коментованої схеми навчального питання. 

Система поточного контролю: усне опитування (бліц-опитування, 

фронтальне опитування); робота за індивідуальними завданнями; тестування; 

реферативне повідомлення; поняттєвий диктант; захист проектів (презентацій); 

поняттєве вправляння; групові завдання, що передбачають розв'язання або 

підготовку проблемних ситуацій. 

Система підсумкового контролю – усне чи письмове опитування, 

перевірка виконаних завдань, індивідуальні або групові опитування, 

тестування, залік. 

 

https://dn.naiau.kiev.ua/course/view.php?id=1764


Пререквізити: перелік попередньо прослуханих навчальних дисциплін, 

теорія держави і права, логіка, конституційне право, кримінальне право та 

процес, цивільне право, філософія права, інформаційні технології. 

Постреквізити: актуальні питання інформаційного права, організація та 

методологія наукової діяльності, актуальні проблеми авторського права, 

оперативно-розшукова діяльність. 

 

Перелік компетентностей відповідно до освітньої програми 

За результатами опанування навчальної дисципліни «Сучасні 

інформаційні системи та технології в правозастосовній діяльності» слухачі 

набувають інтегральну, загальні та фахові компетентності. 

 

Інтегральна компетентність: 

Здатність розв’язувати задачі дослідницького та/або інноваційного 

характеру у сфері права. 

 

Загальні компетентності: 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні. 

ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ЗК4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК5. Здатність спілкуватися іноземною мовою у професійній сфері як 

усно, так і письмово. 

ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК7. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК8. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп 

різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної іяльності). 

ЗК9. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

ЗК10. Здатність розробляти проекти та управляти ними. 

 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

СК1. Здатність застосовувати принципи верховенства права для 

розв’язання складних задач і проблем, у тому числі, у ситуаціях правової 

невизначеності. 

СК2. Здатність аналізувати та оцінювати вплив правової системи 

Європейського Союзу на правову систему України. 

СК7. Здатність застосовувати знання та розуміння основних засад 

(принципів) та процедур судочинства в Україні. 

СК9. Здатність застосовувати міждисциплінарний підхід в оцінці 

правових явищ та правозастосовній діяльності. 

СК10. Здатність ухвалювати рішення у ситуаціях, що вимагають 

системного, логічного та функціонального тлумачення норм права, а також 

розуміння особливостей практики їх застосування. 



СК13. Здатність доносити до фахівців і нефахівців у сфері права 

інформацію, ідеї, зміст проблем та характер оптимальних рішень з належною 

аргументацією. 

СК14. Здатність самостійно готувати проекти нормативно-правових актів, 

обґрунтовувати суспільну обумовленість їх прийняття, прогнозувати 

результати їх впливу на відповідні суспільні відносини. 

 

Додатково для освітньо-наукової програми: 

СК16. Здатність застосовувати сучасні методології науково-правових 

досліджень та застосовувати спеціальні методи досліджень у певних галузях 

юридичної науки. 

СК17. Здатність аналізувати та інтерпретувати результати наукових 

досліджень, враховуючи використання міждисциплінарних та порівняльно-

правових підходів. 

 

Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, 

сформульований у термінах результатів навчання 

1. Оцінювати природу та характер суспільних процесів і явищ, і виявляти 

розуміння меж та механізмів їх правового регулювання. 

3. Проводити збір, інтегрований аналіз та узагальнення матеріалів з 

різних джерел, включаючи наукову та професійну літературу, бази даних, 

цифрові, статистичні, тестові та інші, та перевіряти їх на достовірність, 

використовуючи сучасні методи дослідження. 

4. Здійснювати презентацію свого дослідження з правової теми, 

застосовуючи першоджерела та прийоми правової інтерпретації складних 

комплексних проблем, що постають з цього дослідження, аргументувати 

висновки. 

8. Оцінювати достовірність інформації та надійність джерел, ефективно 

опрацьовувати та використовувати інформацію для проведення наукових 

досліджень та практичної діяльності. 

9. Генерувати нові ідеї та використовувати сучасні технології у наданні 

правничих послуг. 

11. Використовувати передові знання і методики у процесі правотворення 

та правозастосування інститутів публічного та приватного права і кримінальної 

юстиції. 

12. Проводити порівняльно-правовий аналіз окремих інститутів права 

різних правових систем, враховуючи взаємозв’язок правової системи України з 

правовими системами Ради Європи та Європейського Союзу. 

17. Інтегрувати необхідні знання та розв’язувати складні задачі 

правозастосування у різних сферах професійної діяльності. 

Додатково для освітньо-наукової програми: 

18. Визначати актуальну практичну чи наукову проблему, планувати і 

виконувати дослідження на її вирішення, обирати релевантні методологію та джерела. 

20. Розробляти і викладати спеціальні дисципліни у закладах освіти, 

застосовувати сучасні освітні технології та методики. 



Структура навчальної дисципліни (тематичний план) 
Інституційна (очна) форма здобуття вищої освіти,  

державне замовлення, за кошти фізичних та юридичних осіб 

 

Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної 

роботи в розрізі тем 

Тема № 1. Інформа-

ційне забезпечення 

правозастосовної ді-

яльності 

Лекція (2 год.) – онлайн.  

Навчальні питання лекційного занять 

1. Основні поняття та визначення дисципліни. 

2. Нормативно-правові засади інформа-

ційного забезпечення правозастосовної 

діяльності. 

3. Принципи створення та розвитку 

інформаційних систем правоохоронних 

органів. 

4. Використання можливостей інформаційних 

систем у діяльності Національної поліції 

України. 

1. Під час лекційного 

заняття законспектувати 

основні положення 

лекції. 

2. Скласти узагальнюючу 

таблицю чи структурну 

блок-схему за темою 

лекції. 

 

 

 

 

Тема № 2. Норма-

тивно-правове регу-

лювання інформати-

зації правозастосов-

ної діяльності 

Семінарське заняття (2 год.). 
   Навчальні питання до семінарського заняття 

1. Основні поняття та визначення дисципліни. 

Поняття «інформація», властивості 

інформації. Основні види інформаційної 

діяльності. Інформаційна технологія, 

інформатизація. База даних та інформаційна 

система. 

2. Нормативно-правові та організаційні засади 

регулювання інформатизації правозастосовної 

діяльності. 

3. Принципи створення та розвитку 

інформаційних систем правоохоронних 

органів. 

4. Основні напрями використання 

інформаційних систем та технологій у 

боротьбі зі злочинністю, світові тенденції їх 

розвитку у правозастосовній діяльності. 

Застосовуються індивідуальні та групові 

опитування; методи частково-пошукові, 

активні та інтерактивні, інформаційні й 

евристичні ("мозковий штурм", ПОПіВ-

формула, дискусія, термінологічний бій), 

імпульс-повідомлення, незакінчені речення, 

складання коментованої схеми навчального 

питання. 

До семінарського 

заняття з теми 2 

необхідно: 

1. Опрацювати навчаль-

ний та медіа-матеріал до 

теми», представлений у 

розділі «Дистанційні 

курси» веб-порталу 

НАВС. 

2. Оформити 3-4 мірку-

вання про роль 

інформаційних систем 

та технологій у 

правозастосовній 

діяльності. 

3. Проаналізувати ос-

новні нормативно-

правові акти, що 

регулюють використан-

ня інформаційних тех-

нологій в правозасто-

совній діяльності. 

4. Охарактеризувати 

перспективи розвитку 

нормативно-правового 

регулювання 

застосування 

інформаційних систем 

та технологій у право-

застосовній діяльності. 

5. Тестування з теми. 

Тема № 3. Інформа-

ційні технології у 

науково-педагогічній 

діяльності 

Практичні заняття (6 год.). 

Навчальні питання до практичних занять 

1. Електронні засоби навчання. Мультимедійні 

технології в науково-педагогічній діяльності: 

загальна характеристика, засоби створення 

мультимедійних продуктів. 

2. Технології дистанційної освіти. Педагогічне 

До практичних занять з 

теми 3 необхідно: 

1. Опрацювати 

навчальний та медіа 

матеріал до теми 3 

навчальної дисципліни 

«Інформаційні системи та 



Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної 

роботи в розрізі тем 

проектування дистанційного курсу. Модульне 

об’єктно-орієнтоване динамічне навчальне 

середовище Moodle. 

3. Підготовка дидактичних матеріалів в 

середовищі PowerPoint. Програмний комплекс 

створення презентацій Prezy. 

4. Мультимедійні програми для обробки 

графічних об’єктів. 

5. Створення та використання навчальних та 

контролюючих програм у навчальному 

процесі. 

6. Перспективи розвитку інформаційних 

технологій в науково-педагогічній діяльності. 

7. Використання систем та сервісів для 

перевірки тексту на унікальність. 

Застосовуються індивідуальні та групові 

опитування; методи частково-пошукові, 

активні та інтерактивні, інформаційні й 

евристичні), імпульс-повідомлення, 

незакінчені речення. 

технології у 

правозастосовній 

діяльності», представ-

лений у розділі «Дистан-

ційні курси» веб-порталу 

НАВС. 

2. Розтлумачити поняття 

«електронні засоби 

навчання». 

3. Тестування з теми. 

 

Тема № 4. Автомати-

зовані системи доку-

ментообігу. Інформа-

ційні банки та бази 

даних 

Практичні заняття (8 год.). 

Навчальні питання до практичних занять 

1. Поняття електронного документу, форми 

його подання. Електронний документообіг 

(обіг електронних документів). 

2. Засоби реалізації функцій та основні 

принципи електронного документообігу. 

3. Можливості найбільш поширених в Україні 

автоматизованих систем електронного 

документообігу. 

4. Інформаційні системи, їх категорії. 

Введення у технологію баз даних. Основні 

поняття бази та банку даних. Класифікація і 

проектування баз даних. Види та властивості 

баз даних, вимоги, що до них висуваються. 

5. Структури даних і систем управління 

базами даних. Загальна характеристика СУБД 

Access. Правила роботи з базами даних. Типи 

даних та об’єкти БД в СУБД Access. 

До практичних занять з 

теми 4 необхідно: 

1. Опрацювати навчаль-

ний та медіа-матеріал до 

теми 4 навчальної 

дисципліни «Інформацій-

ні системи та технології у 

правозастосовній 

діяльності», представле-

ний у розділі «Дистанцій-

ні курси» веб-порталу 

НАВС. 

2. Проаналізувати понят-

тя електронного доку-

менту, форм його по-

дання та електронного 

документообігу. 

3. Тестування з теми. 

Тема № 5. Викорис-

тання експертних 

систем та систем 

підтримки прийняття 

рішень в правозасто-

совній діяльності 

Практичні заняття (4 год.). 

     Навчальні питання до практичних занять 

1. Поняття експертної системи (ЕС) та систем 

підтримки прийняття рішень (СППР). База 

даних та база знань. Штучний інтелект. 

2. Вимоги до ідеальної експертної системи. 

Основні складові експертної системи. 

3. Можливості і перспективи застосування 

експертних систем та систем підтримки 

прийняття рішень у правозастосовній  

Практичні заняття: індивідуальні та групові 

опитування; методи: частково-пошукові, 

проблемні; дальтон-технологія; активні та 

інтерактивні, інформаційні й евристичні, метод 

ситуацій, складання коментованої схеми. 

До практичних занять з 

теми 5 необхідно: 

1. Здійснити складання 

словника категоріально-

поняттєвого масиву з 

теми навчальної 

дисципліни.  

2. Здійснити порівняль-

ний аналіз звичайної 

інформаційної системи 

та експертної системи. 

3. Тестування з теми. 

 

 



Структура навчальної дисципліни (тематичний план) 
Інституційна (заочна) форма здобуття вищої освіти,  

державне замовлення, за кошти фізичних та юридичних осіб 

 

Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної 

роботи в розрізі тем 

Тема № 1.  

Інформаційне 

забезпечення 

правозастосовної ді-

яльності. 
Нормативно-правове 

регулювання 

інформатизації 

правозастосовної 

діяльності  

Практичне заняття (2 год.). 

Навчальні питання практичного заняття 

1. Основні поняття та визначення дисципліни. 

Поняття «інформація», властивості 

інформації. Основні види інформаційної 

діяльності. Інформаційна технологія, 

інформатизація. База даних та інформаційна 

система. 

2. Нормативно-правові та організаційні засади 

регулювання інформатизації правозастосовної 

діяльності. 

3. Принципи створення та розвитку 

інформаційних систем правоохоронних 

органів. 

4. Основні напрями використання 

інформаційних систем та технологій у 

боротьбі зі злочинністю, світові тенденції їх 

розвитку у правозастосовній діяльності. 

До практичного  заняття 

необхідно: 

1. Опрацювати навчаль-

ний та медіа-матеріал до 

теми, представлений у 

розділі «Дистанційні 

курси» веб-порталу 

НАВС. 

2.  Проаналізувати ос-

новні нормативно-

правові акти, що 

регулюють використан-

ня інформаційних тех-

нологій в правозасто-

совній діяльності. 

3. Пройти тестування з 

теми. 

 

 

 

Тема № 2. Автомати-

зовані системи доку-

ментообігу. Інформа-

ційні банки та бази 

даних 

Практичне заняття (2 год.). 

Навчальні питання до практичних занять 

1. Поняття електронного документу, форми 

його подання. Електронний документообіг 

(обіг електронних документів). 

2. Засоби реалізації функцій та основні 

принципи електронного документообігу. 

3. Можливості найбільш поширених в Україні 

автоматизованих систем електронного 

документообігу. 

4. Інформаційні системи, їх категорії. 

Введення у технологію баз даних. Основні 

поняття бази та банку даних. Класифікація і 

проектування баз даних. Види та властивості 

баз даних, вимоги, що до них висуваються. 

5. Структури даних і систем управління 

базами даних. Загальна характеристика СУБД 

Access. Правила роботи з базами даних. Типи 

даних та об’єкти БД в СУБД Access. 

До практичних заняття з 

теми необхідно: 

1. Опрацювати навчаль-

ний та медіа-матеріал до 

теми навчальної 

дисципліни, представле-

ний у розділі «Дистанцій-

ні курси» веб-порталу 

НАВС. 

2. Проаналізувати понят-

тя електронного доку-

менту, форм його по-

дання та електронного 

документообігу. 

3. Пройти тестування з 

теми. 

Тема № 3. Викорис-

тання експертних 

систем та систем 

підтримки прийняття 

рішень в правозасто-

совній діяльності 

Практичне заняття (2 год.). 

     Навчальні питання до практичного заняття: 

1. Структура бази знань. Створення бази знань 

з визначеної тематики у середовищі Малої 

експертної системи. 

2. Приклади застосування експертних систем 

та систем підтримки прийняття рішень у 

правозастосовній діяльності. 

3. Робота з системою підтримки прийняття 

рішень «Пошук серійного убивці». 

 

До практичного заняття 

з теми необхідно: 

1. Опрацювати навчаль-

ний та медіа-матеріал до 

теми навчальної 

дисципліни, представле-

ний у розділі 

«Дистанційні курси» 

веб-порталу НАВС. 

2. Здійснити складання 

словника категоріально-



Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної 

роботи в розрізі тем 

поняттєвого масиву з 

теми навчальної 

дисципліни.  

3. Пройти тестування з  

теми. 

 

 

Основні інформаційні джерела 

Підручники, навчальні посібники та методичні матеріали 

1. Інформаційні технології в правозастосовній діяльності: підручник / 

В. А. Кудінов; О. Є. Пакриш; В. М. Смаглюк; В. Г. Хахановський; за заг. ред. В. 

А. Кудінова. – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2018. – 176 с. 

2. Інформатика в юридичній діяльності (частина 1): підручник / 

[Кудінов В. А., Хахановський В. Г., Пакриш О. Є. та ін.]; за заг. ред. 

В. А. Кудінова.  – К.: Нац. академія внутр. справ, 2016. – 256 с. 

3. Інформатика в юридичній діяльності (частина 2): підручник / 

[Кудінов В. А., Мельников І. М., Пакриш О. Є. та ін.]; за заг. ред. 

В. А. Кудінова. – К.: Нац. академія внутр. справ, 2017. – 332 с. 

4. Кудінов В. А., Смаглюк В. М., Хахановський В. Г. Інформаційні 

технології в правозастосовній практиці: навч. посіб. – Київ: Нац. акад. внутр. 

справ, 2015. – 112 с. 

5. Інформаційні технології в науково-педагогічній діяльності: навч. посіб. 

/ [В. А. Кудінов, О. Є. Пакриш, Л. М. Скачек та ін.]. Київ: Нац. акад. внутр. 

справ, 2017. – 80 с. 

 

Технічне обладнання та програмне забезпечення навчальної 

дисципліни 

 мультимедійний проектор, комп’ютер/ноутбук/планшет, інтерактивні 

дошки, комп’ютерні класи із спеціалізованим програмним забезпеченням. 

 

 

Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання 

Політика щодо термінів виконання та перескладання:  

- умови допуску до підсумкового контролю є активна робота під час 

семінарських та практичних занять; позитивні оцінки з усіх тем навчальної 

дисципліни; опрацювання більшості з рекомендованих джерел, виконання всіх 

видів навчальної роботи, що передбачені робочою програмою навчальної 

дисципліни; 

- сума балів поточного контролю має становити не менше 30 балів; 

Перескладання тем реалізується у таких формах:  

- усне і письмове опитування;  

- рецензування відповідей та письмових робіт;  

- обговорення проблемних питань; 

- написання есе, тез тощо. 



Політика щодо академічної доброчесності:  

здобувачі вищої освіти мають поважати авторські права та недопущення 

академічного плагіату в усіх видах наукової, науково-методичної та навчальної 

діяльності, дотримуватися принципів академічної доброчесності, правил 

академічної етики, інформаційної культури та підвищення відповідальності за 

дотриманням норм цитування. 

https://okop.naiau.kiev.ua/assets/files/example3/organization.pdf 

Поточному контролю підлягають:  

- глибина, повнота, обґрунтованість відповіді;  

- доповнення, запитання до тих, хто відповідає;  

- рецензія на виступ;  

- участь у дискусіях, інтерактивних формах організації заняття (робот у 

парах, малих групах), активність під час обговорення питань;  

- глибина аналізу наукової та навчальної літератури;  

- письмові завдання (тести, контрольні роботи, есе, реферати тощо);  

- якість самостійного опрацювання питань;  

- систематичність роботи на заняттях. 

 

Політика щодо відвідування: 

передбачає систематичне, регулярне оцінювання навчальних досягнень 

здобувача вищої освіти (рівень теоретичних знань та практичних умінь і 

навичок з усіх тем навчальної дисципліни) за результатами аудиторних занять, 

самостійної та індивідуальної роботи.  

 

Під час занять здобувачі вищої освіти працюють у такому форматі: 

усне опитування 
- глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом навчальної 

дисципліни, що міститься в основних та додаткових рекомендованих 

нормативних та доктринальних джерелах; 

- уміння аналізувати соціально-правові явища, що вивчаються, у їх 

взаємозв’язку й розвитку; 

- характер та рівень відповідей на поставлені питання (чіткість, 

лаконічність, логічність, послідовність тощо);  

практичні завдання 

- уміння застосовувати теоретичні положення у вирішенні науково-

практичних проблем;  

- уміння аналізувати достовірність одержаних результатів. 

 

Політика вивчення та викладання навчальної дисципліни здійснюється з 

дотриманням основних нормативних документів Національної академії 

внутрішніх справ: 

https://okop.naiau.kiev.ua/assets/files/example3/organization.pdf 

https://okop.naiau.kiev.ua/assets/files/example3/quality.pdf 

https://okop.naiau.kiev.ua/assets/files/example3/organization.pdf
https://okop.naiau.kiev.ua/assets/files/example3/organization.pdf
https://okop.naiau.kiev.ua/assets/files/example3/quality.pdf


Оцінювання результатів навчання 
 

Аудиторна робота  

(поточне накопичення балів) 

Підсумковий 

контроль 

Підсумкова 

кількість 

балів Мах 60% залік 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Самостійна робота 
40% 100% 

7 8 7 7 7 7 7 10 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ESТС 

 

Оцінка в балах 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ECTS 

Оцінка Пояснення 

90 – 100 відмінно  А відмінне виконання 

85-89 
добре  

В вище середнього  

75-84 С загалом хороша робота 

66-74 

задовільно  

D непогано 

60-65 Е  
виконання відповідає мінімальним 

критеріям 

35-59 

незадовільно 

FX необхідне перескладання 

1-34 F 
необхідне повторне вивчення 

дисципліни 
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