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1. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
Практичні (лабораторні) заняття проводяться у комп’ютерному класі.
Загальний обсяг – 30 годин.
Мета практичних (лабораторних) занять - поглиблення знань з дисципліни та
одержання практичних навичок з оволодіння пошуковими системами.
Підготовка до лабораторних та практичних занять є обов’язковою
частиною

самопідготовки.

Під

час

підготовки

до

занять

можуть

використовуватись конспекти лекцій, рекомендована література та інші
матеріали.
На початку заняття викладач перевіряє

підготовку групи до роботи.

Курсанти, які не підготувалися до заняття, не допускаються до виконання
практичного завдання.
Робота

на

практичному

(лабораторному)

занятті

обов’язково

супроводжується складанням звіту по виконаній роботі. Звіт повинен містити:
1. Тему, мету роботи.
2. Послідовність дій при виконанні кожного пункту завдання (описання
помилкових дій та виправлення помилок).
3. Результат виконання завдання.
4. Аналіз допущених помилок.
5. Висновки по роботі.
Після

виконання

роботи

рекомендується

закріпити

відповідаючи на контрольні питання з опрацьованої теми.
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свої

знання,

Семінарські
заняття

Практичні
заняття

Лабораторні
заняття

Самостійна
Робота

Література, сторінки

Кількість годин відведених на
вивчення навчальної дисципліни
з них:
Лекції

Номер та назва змістового
модулю, номер та
найменування теми

10

2

-

-

6

4

1,3,4,6

12

2

-

2

6

4

2,3,4,7

12

2

-

2

8

4

1,3,4,5

16

2

-

-

8

4

1,3,4,8

54

4

-

2

28

16

Всього

Номер
модулю

Тема № 1: Юридичні
ресурси Internet. Пошукові
ресурси та пошукові
сервери
Тема № 2: Організація
планування та контролю
опрацювання інформації в
ОВС.
Тема № 3: Локальні
інформаційні правові
системи: Юрист+,
Инфоюрист.
Тема № 4: Мережеві
інформаційно-пошукові
системи ЛІГА, Рада. Основи
роботи з інформаційнопошуковою системою
ЛІГА:ЗАКОН
Всього:

Вид контролю

2. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами.

залік

Лабораторна робота № 1.
Використання правових ресурсів інтернет.
Мета роботи: Отримання навичок використання правових ресурсів інтернет, закріплення
навичок роботи з браузером інтернет.
Час роботи – 6 години, комп’ютерний клас.
Теоретичні відомості.
Документи, які зустрічаються в різних прикладних областях, в тому числі і в
правозастосовній діяльності, можна подавати у гіпертекстовому форматі. Передачею
(прийманням) таких документів займається спеціальна служба, яка називається World Wide
Web (Web, WWW). Цим терміном, чи середовищем позначається сукупність Web-документів,
між якими існують гіпертекстові зв'язки.
Концепція гіпертекстових систем порівняно з традиційним прямолінійним методом
розширює інструментарій написання (і читання) документів, охоплюючи засоби динамічного
подання, структурування і маніпулювання ідеями (не стільки словами чи текстами в чистому
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вигляді, скільки їх змістом).
Для "гіпертексту" характерна принципово нелінійна організація інформаційних
одиниць, які можуть подаватися текстом, аудио та відео інформацією.
Гіпертекстова система дозволяє автору будь-якого (наукового, технічного, економічного,
художнього, правового тощо) тексту записати в явній формі мережу ідей (думок, тез,
фрагментів) і відкриває читачу прямий доступ до цієї мережі. Продуктивність праці автора та
адекватність сприйняття матеріалу читачем при цьому зростають, оскільки уникаються
проміжні трансформації. Оперуючи вербальними і невербальними уявленнями, гіпертекстові
(гіпермедіа) системи дозволяють видавати користувачу ("читачу") інформацію у найбільш
ефективній формі з урахуванням не тільки суті інформації, а й індивідуальних
психофізіологічних особливостей користувача. Тим самим гіпертекстові системи пропонують
інструмент, спроможний підтримувати процеси асоціативного мислення, які домінують у
правій півкулі головного мозку людини.
Прикладом браузера, призначеного для переглядання Web-документів, є Internet
Explorer. Ця програма надає єдиний метод доступу до локальних документів комп'ютера,
ресурсів корпоративної мережі Intranet і до інформації, доступної в Internet. Вона забезпечує
роботу з World Wide Web, надає ідентичні засоби роботи з локальними папками комп'ютера і
файловими архівами FTP, надає доступ до засобів зв'язку Internet.
Для завантаження браузера Internet Explorer можна використовувати значок Internet
Explorer на робочому столі чи на панелі швидкого завантаження, а також головне меню
(Пуск/Програми/Internet Explorer). Крім того, програма завантажується автоматично при
спробі відкрити документ Internet чи локальний документ у форматі HTML. З цією метою
можна використовувати ярлики Web-сторінок, папку Вибране (Пуск/Вибране чи пункт меню
Вибране в рядкові меню вікна чи папки програми Провідник), панель інструментів робочого
столу Адреси чи поле введення в діалоговому вікні Завантаження програми (Пуск/
Виконати).
Після завантаження програми Internet Explorer на екрані з'являється “домашня”, чи
основна, сторінка, вибрана при налаштуванні програми (рис. 1).
Web-сторінка, що переглядається, відображається в робочій області вікна. За
умовчуванням відтворюється весь її вміст, включаючи графічні ілюстрації та вбудовані
мультимедійні об'єкти. Управління перегляданням здійснюється за допомогою рядка меню,
панелей інструментів, а також активних елементів, які є у відкритому документі, наприклад
гіперпосилань.

Рис. 1. Головна сторінка Харківського Національного університету внутрішніх справ
5

Відому aдpecу Web-сторінки можна ввести в поле панелі Адреса і натиснути кнопку
Перехід. Сторінка із зазначеною адресою відкривається замість поточної. Засіб
автозаповнення адресного рядка спрощує повторне введення адреси. Адреса, яка вводиться,
автоматично порівнюється з адресами Web-сторінок, які раніше переглядалися. Всі схожі
адреси відображаються в списку панелі Адреса. Якщо потрібна адреса є в списку, її можна
вибрати клавішами НАГОРУ і ВНИЗ, після чого натискується кнопка Перехід. При
відсутності потрібної адреси введення продовжується звичайним чином.
Навігація Web-простором найчастіше виконується не шляхом введення адреси
документа, а за допомогою використання гіперпосилань. При відображенні Web-сторінки на
екрані гіперпосилання виділяються кольором (як правило, синім) і підкресленням. Звичайне
підкреслення застосовується тільки для виділення гіперпосилань. Більш надійною ознакою є
форма покажчика мишки. При наведенні на гіперпосилання він приймає форму кисті руки з
витягнутим вказівним пальцем, а саме гіперпосилання при відповідному налаштуванні
браузера змінює колір. Адреса документа, на яку вказує посилання, відображається в рядку
стану. При натисканні гіперпосилання відповідна Web- сторінка завантажується замість
поточної.
На Web-сторінках можуть зустрічатися графічні посилання (тобто, гіперпосилання,
подані малюнком) і зображення-карти, які поєднують декілька посилань у рамках одного
зображення. Для переглядання посилань на відкритій Web-сторінці зручно використовувати
клавішу TAB. При натисканні цієї клавіші фокус введення (пунктирна рамка) переміщується
до наступного посилання. Перейти за посиланнями можна, натиснувши клавішу ENTER. При
цьому послідовно перебираються текстові та графічні посилання, а також окремі області
зображень-карт.
Інші операції, які стосуються поточної сторінки та її елементів, також зручно
здійснювати за допомогою контекстного меню. Так, наприклад, малюнок, наявний на
сторінці, можна:
- зберегти як файл (Зберегти малюнок як);
- використовувати як фоновий малюнок (Зробити малюнком робочого столу) чи як
активний елемент (Зберегти як елемент робочого столу).
Якщо малюнок виконує функції графічного посилання, то його можна використовувати
як команди, які стосуються зображення, так і команди, які відносяться до посилання.
Необхідність певних дій у ході переглядання документів World Wide Web часто
диктується ходом роботи. У таких випадках зручно використовувати кнопки панелі
інструментів Звичайні кнопки. Для повернення до сторінки, яка переглядалася деякий час
назад, використовується кнопка Назад. Аби повернутися на декілька сторінок назад, можна
використовувати приєднану до неї кнопку списку. Скасувати дії, виконані за допомогою
кнопки Назад, дозволяє кнопка Вперед.
Якщо процес завантаження сторінки
затягся чи необхідність в ній відпала,
використовується кнопка Зупинити. Заново завантажити Web-сторінку, якщо її завантаження
було перервано чи зміст документа змінився, дозволяє кнопка Поновити. Аби негайно
завантажити “домашню” (основну) сторінку, використовується кнопка Додому.
Створити нове вікно, зберегти відкритий документ на своєму комп'ютері, надрукувати
його, ввімкнути чи вимкнути режим автономної роботи, а також завершити роботу з
програмою дозволяють команди меню Файл.
Копіювання фрагментів документа в буфер обміну, пошук тексту на Web-сторінці
здійснюються за допомогою команд меню Виправлення.
Ввімкнення і вимкнення відображення службових елементів вікна (панелей
інструментів, додаткових панелей, рядка стану), вибору шрифту і кодування символів
здійснюються за допомогою команд меню Вид.
Ведення списку регулярно відвідуваних сторінок і швидкий доступ до них
здійснюються командами меню Вибране. Налаштування браузера здійснюються командами
меню Сервіс.
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Нерідко виникає необхідність відкрити новий Web-документ, не закриваючи поточний,
наприклад у тих випадках, коли поточний документ містить список цікавих посилань. Для
відкривання нового вікна програми Internet
Explorer
виконується команда
Файл/Створити/Вікно. Кожне вікно відображає свій Web-документ і може
використовуватися самостійно. Зокрема, списки кнопок Назад і Вперед поновлюються в
кожному вікні індивідуально.
Закривати вікна програми Internet Explorer можна в будь-якому порядку, а не тільки в
тому, в якому вони відкривалися.
Для ефективної і комфортної роботи з Web-документами необхідне налаштування
браузера. Параметри оптимального налаштування залежать від багатьох факторів:
- властивостей відеосистеми комп'ютера;
- продуктивності діючого мережевого з'єднання;
- змісту поточного Web-документа;
- особистих переваг користувача.
Розпочати налаштування програми Internet Explorer можна за допомогою цієї ж
програми (Сервіс/ Властивості оглядача), або з використанням загальносистемних засобів
Windows — Панель управління (значок Властивості оглядача). Діалогове вікно, яке при
цьому відкривається, відрізняється тільки назвою (Властивості оглядача і Властивості:
Internet). Воно містить шість вкладок, призначених для налаштування різних груп параметрів
(рис. 2).
Загальні параметри роботи браузера задаються на вкладці Загальні. Тут можна вказати,
яку сторінку варто використовувати як основну, задати обсяг дискового простору для
збереження і вилучення тимчасових файлів, а також сторінки, підготовлені для читання в
автономному режимі. Правила збереження тимчасових файлів задаються за допомогою
кнопки Налаштування. Чим рідше програма перевіряє відповідність версій давно
завантаженої сторінки і реального документа, тим більше заощаджується часу на
завантаження сторінок, але збільшується ризик їх старіння. Кнопка Поновити на панелі
інструментів Звичайні кнопки дозволяє одержати останню версію документа незалежно від
налаштувань.
Управління оформленням відображуваних Web-сторінок може
здійснюватися
елементами управління вкладки Загальні. Використовувані кольори налаштовуються за
допомогою кнопки Кольори, а шрифти — за допомогою кнопки Шрифти.

Рис. 2. Управління основними параметрами відображення Web-сторінок
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Якщо з якихось причин потрібний повний контроль над оформленням відображуваних
документів, використовується кнопка Оформлення. За її допомогою можна задати примусове
використання параметрів форматування, заданих у властивостях браузера. Це може
стосуватися використовуваних кольорів (прапорець Не враховувати кольори, зазначені на
веб-сторінках), накреслення шрифтів (Не враховувати шрифти, зазначені на веб-сторінках)
і розмірів шрифтів (Не враховувати розміри шрифтів, зазначені на веб-сторінках).
Завдання для виконання:
1.
2.
3.
4.
5.

Завантажити браузер вказаний викладачем.
Завантажити сторінку локальної мережі.
Знайти на сторінці локальної мережі інформацію вказану викладачем.
Здійснити пошук інформації в правових ресурсах локальної мережі.
Здійснити пошук інформації в правових ресурсах Інтернет.
ЛІТЕРАТУРА
(4, 6, 9-12, 15)
Контрольні питання:

1. Поняття інформаційного простору.
2. Популярні юридичні портали.
3. Принципи функціонування клієнт-серверної технології.
4. Компоненти HTML сторінки.
5. Суть гіпертекстової форми подання Web-документів.
6. Способи завантаження веб-сторінок у браузері.
7. Поняття пошукового серверу.
8. Загальні принципи роботи пошукових серверів.
9. Загальні правила формулювання запитів.
10. Параметри поширеного пошуку
11. Додаткові можливості пошукових серверів.
12. Складові пошукових систем.
13. Механізм індексації інформації.
14. Поняття релевантності.
15. Принципи визначення релевантності.

Лабораторна робота № 2.
Планування та контроль опрацювання інформації
Мета роботи: Отримання навичок організації роботи з документами, закріплення
навичок роботи з MS Word
Час роботи – 6 години, комп’ютерний клас
Теоретичні відомості.
В роботі органів внутрішніх справ значне місце відводиться складанню процесуальних
документів. Без письмових процесуальних документів професійна діяльність цих органів
неможлива. Кримінально-процесуальний кодекс України передбачає складання біля 130
постанов, 80 протоколів, 40 протестів та чимало інших видів документів. При цьому кожний
вид документа має свої відмінності як за змістом, так і за формою. Внаслідок цього
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складання вказаних документів традиційним способом (написанням вручну) є процесом
достатньо складним і трудомістким. Для полегшення цього виду діяльності передбачене
використання стандартизованих форм бланків і зразків документів. Не дивлячись на це ручна
праця при складанні процесуальних документів залишається основною. Нові інформаційні
технології, що ґрунтуються на використанні засобів обчислювальної техніки, дозволяють
значною мірою полегшити, прискорити роботу працівників правоохоронних органів зі
складання процесуальних документів.
Розглянемо один із можливих шляхів створення програмної системи, яка дозволяє
автоматизувати процес складання процесуальних документів і в якій основна увага
приділяється організації дружнього інтерфейсу і блоку підтримки прийняття кримінальнопроцесуальних рішень.
Для полегшення пошуку і вибору користувачем конкретного документа весь масив
документів, передбачений кримінально-процесуальним кодексом України, варто
класифікувати за певною ознакою, зокрема в основі класифікації може знаходитися
положення розділу 2 Кримінально-процесуального кодексу України “Порушення
кримінальної справи, дізнання і попереднє слідство”. Ця класифікація є найбільш доцільною,
оскільки вона найбільш повно зв’язана із застосовуваним кримінальною юстицією законом.
Отже, всі документи діляться на такі групи:
- порушення кримінальної справи;
- загальні умови проведення попереднього розслідування;
- залучення як обвинуваченого;
- затримання і застосування заходів припинення;
- допит свідка і потерпілого;
- очна ставка і пред’явлення для пізнання;
- вилучення, обшук, арешт майна, прослуховування переговорів;
- огляд, відтворення обстановки і обставин події;
- проведення експертиз;
- призупинення і поновлення попереднього слідства;
- закриття кримінальної справи;
- закінчення попереднього слідства.
Основою для формування того чи іншого документа є шаблон документа, який
зберігається в системі. Заповнення шаблона відбувається за певними правилами, які теж
зберігаються в системі.
Існує два види правил. До першого виду відносяться правила, які описують процес
генерації форми документа. Форма документа охоплює всі необхідні реквізити, які
передбачені для конкретного процесуального акта, а також порядок їх слідування. Другий
вид правил стосується змісту документа. Ці правила контролюють обмеження і змістовну
частину кожного створюваного документа.
Після вибору користувачем потрібного для роботи документа система із шаблонів
відповідно до правил першого виду генерує форму потрібного документа, яка містить всі
необхідні поля. Потім заповнюються відповідні реквізити, тобто наповнюється змістова
частина документа. Для цього користувачу пропонуються два режими роботи:
автоматизований і ручний. Різниця між режимами полягає в запропонованій формі для
заповнення необхідних реквізитів.
Ручний режим дозволяє створювати документ, заповнюючи відповідні місця документа
відповідним текстом. В автоматизованому режимі користувачу потрібно відповісти на ряд
запитань, які залежать від заповнюваного процесуального документа. Після відповіді на всі
запитання система автоматично генерує потрібний документ. Створений документ можна
переглянути і в разі потреби відредагувати.
В обох випадках заповнення реквізитів відбувається відповідно правилам другого виду,
аби уникнути змістовних помилок. При цьому вміст заповнюваних реквізитів співставляється
з відомими даними з кримінальної справи і дістається висновок про його непротирічивість
наявним матеріалам.
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Після формування і редагування документ можна надрукувати і додати до
позамашинної кримінальної справи або додати до електронної кримінальної справи.
Заповнені реквізити зберігаються в спеціальному сховищі – депозитарії. Таким чином
формується база документів із конкретної кримінальної справи, яка містить всі матеріали в
структурованому вигляді. Таке накопичення відомостей дозволяє організувати управління
електронними архівами кримінальних справ і дає можливість резервного поновлення
процесуальних документів. За формат електронного документа використовується
стандартний формат операційної системи Windows – RTF (Rich Text Format).
Набори реквізитів, які входять до складу різних документів, також зберігаються в базі
даних. Такий підхід до розподілу формальної і змістовної частин процесуальних документів
дозволяє легко за допомогою наявного в програмній системі КОНСТРУКТОРА сформувати
шаблони нових видів документів, змінити існуючі і формувати для них необхідні правила.
Безумовно подібного типу програмна система повинна надавати довідкову інформацію
з кожного виду документа і правових документів – Кримінального, Кримінальнопроцесуального кодексів України та інших нормативних документів.
В основі програмної системи автоматизації створення процесуальних документів
знаходяться засоби інтегрованих інформаційних технологій, зокрема текстовий редактор
Microsoft Word і мова програмування VBA (Visual Basic for Applications).
Нехай за допомогою програмної системи, яка автоматизує процес створення
процесуальних документів, потрібно оформити протокол роз’яснення підозрюваному
(звинуваченому) права на захист в ручному режимі. Після вибору відповідного шаблона на
екрані монітора з’являється форма для заповнення реквізитів (рис. 3).

Рис. 3. Форма для заповнення реквізитів протоколу роз’яснення
підозрюваному (звинуваченому) права на захист
У поле ДАТА автоматично вноситься поточна системна дата. В інші поля вручну
заноситься інформація згідно вимог форми. Після натискання ОК на екрані з’являється
відповідний документ, який можна надрукувати або додати до відповідної електронної
кримінальної справи.
Кримінальну справу зручно подати у гіпертекстовому форматі, зробивши
гіперпосиланнями “№ о.с.”. В цьому випадку до кожного документа можна звернутися,
натиснуши клавішу Ctrl
і відповідне гіперпосилання (виділене синім кольором і
підкресленням) в “Описі документів, які знаходяться в кримінальній справі № ...” . Можна
також, переглядаючи “Обвинувальний висновок (з кримінальної справи № …)” аналогічно
викликати документ, на який є посилання в цьому висновку .
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Завдання для виконання:
1. Отримати шаблон процесуального документу від викладача.
2. Створити шаблон документу в MS Word.
3. Додати поля форм в шаблон документу.
4. Протестувати шаблон.
ЛІТЕРАТУРА.
(1-7, 11, 13, 17)
Контрольні питання:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Структура інформаційного забезпечення ОВС.
Поняття та нормативні підстави створення ІІПС.
Мета, призначення, завдання ІІПС.
Об'єкти обліку ІІПС.
Структура ІІПС.
Правила надання права доступу до інформаційних ресурсів ІІПС.
Структура інформаційних підрозділів МВС України.
Задачі, що вирішуються у підрозділах першого (центрального) рівня
інформаційної служби ОВС.
9. Задачі, що вирішуються у підрозділах другого (регіонального) рівня
інформаційної служби ОВС.
10. Задачі, що вирішуються у підрозділах третього (територіального) рівня
інформаційної служби ОВС.
11. Порядок організації обміну інформацією між вузлами.
12. Види обліків в ОВС.

Практичне заняття № 1.
Основи використання електронної пошти.
Мета роботи: Отримання навичок роботи з клієнтом електроної пошти.
Час роботи – 2 години, комп’ютерний клас
Теоретичні відомості.
Повідомлення електронної пошти і телеконференцій накопичуються, відповідно, на
поштовому сервері і сервері новин. Для роботи з цими службами призначена, зокрема,
програма Outlook Express (Пуск/Програми/Outlook Express). З браузера Internet Explorer вона
завантажується командою Сервіс/Пошта і новини. Після завантаження цієї програми
з’являється основне вікно програми (рис. 4.).
Оскільки повідомлення надходять і відправляються сервером, програмі Outlook Express
потрібно вказати інформацію про використовуваний сервер. Ця інформація зберігається у
вигляді облікового запису. У програмі Outlook Express обліковий запис створюється
командою Сервіс/ Облікові записи. У діалоговому вікні Облікові записи в Internet треба
натиснути кнопку Додати і вибрати у меню службу, для якої створюється обліковий запис.
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Інформація вводиться під управлінням майстра і включає ім'я, яке вказується як ім'я
відправника, адресу електронної пошти, ім'я використовуваного сервера і, в разі потреби, ім'я
користувача та пароль.
Для створення повідомлення електронної пошти варто натиснути кнопку Створити
повідомлення на панелі інструментів. При цьому відкривається вікно Створити
повідомлення, робоча область якого розбита на дві основні частини. У верхній частині
розташовуються поля для введення службової інформації, а в нижній — власне текст
повідомлення. У поле Тема вводиться короткий опис питання, якому присвячене
повідомлення. У поле Кому вводиться адреса основного одержувача листа, у поле Копія —
адреси одержувачів копії. Якщо потрібно відправити копію листа, про яку нічого невідомо
іншим адресатам, відповідна адреса вводиться в поле Прихована (якщо таке поле відсутнє,
потрібно виконати команду Вид / Усі заголовки).

Рис. 4. Основне вікно програми Outlook Express
В процесі створення та редагування повідомлення зв'язок із поштовим сервером не
потрібний. Такий зв'язок потрібний лише в момент відправлення (одержання) повідомлень.
Програма Outlook Express влаштована таким чином, що відправлення та одержання
повідомлень здійснюються одночасно. Так, одержання і достака пошти здійснюються
натисканням кнопки Відправити у вікні створення повідомлення чи натисканням кнопки
Доставити в основному вікні програми Outlook Express.
Повідомлення електронної пошти розміщуються в системі “внутрішніх” папок
програми Outlook Express. Повідомлення, які надійшли, заносяться в папку Вхідні.
Відкривши цю папку натисканням її значка на панелі Папки, можна побачити в правій
області список повідомлень. Якщо натисканням вибрати певне повідомлення, його зміст
відобразиться в області, розташованій нижче списку. Подвійне натискання дозволяє відкрити
і прочитати повідомлення в окремому вікні.
Як правило, при використанні будь-яких засобів комунікації повинен підтримуватися
діалог. У випадку електронної пошти мова йде про відправлення відповідей на одержані
повідомлення. Програма Outlook Express має засоби, які спрощують підготовку таких
відповідей. Відкривши одержане повідомлення в окремому вікні, можна використовувати
кнопки на панелі інструментів:
- кнопка Відповісти відправнику використовується для відповіді автору листа. При
цьому у вікні створення повідомлення автоматично заповнюються поля Кому і Тема, а в
“тіло” повідомлення заноситься текст початкового повідомлення, що дозволяє прив'язати
коментар безпосередньо до окремих фраз одержаного листа;
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- кнопка Відповісти всім використовується для відправлення відповіді автору листа, а
також усім, хто одержав початкове повідомлення. У вікні створення повідомлення
автоматично заповнюються поля Кому, Копія і Тема. Текст початкового повідомлення
копіюється в тіло повідомлення;
- кнопка Переслати дозволяє відправити одержане повідомлення іншому
кореспонденту. В цьому випадку автоматично заповнюється тільки поле Тема, оскільки
нового адресата необхідно вказати додатково.
Механізм читання повідомлень телеконференцій схожий на механізм читання
повідомлень електронної пошти. Після створення облікового запису для сервера новин на
панелі Папки з'являється значок, який відповідає вибраному серверу. Після вибору цього
значка автоматично відкривається діалогове вікно Підписка на групу новин, а програма
одержує список телеконференцій, підтримуваних даним сервером. Вибравши
телеконференцію, варто натиснути кнопку Підписатися. Телеконференції з підпискою
відображаються безпосередньо на панелі Папки і для доступу до них не потрібно відкривати
діалогове вікно Підписка на групу новин.
Робота з повідомленнями телеконференцій схожа на роботу з повідомленнями
електронної пошти. При перегляданні повідомлення в окремому вікні можна Відповісти в
групу (відправити відзив до телеконференції), Відповісти автору (повідомлення
відправляється безпосередньо автору електронною поштою) чи Переслати повідомлення
електронною поштою іншому кореспонденту.
При активному використанні електронної пошти загальне число кореспондентів може
досягати багатьох сотень. Пам'ятати всі електронні адреси немислимо. Полегшити цю роботу
дозволяє спеціальна програма Адресна книга.
За її допомогою можна:
- запам'ятовувати адреси кореспондентів, від яких надійшли повідомлення;
- автоматизувати введення адрес кореспондентів;
- організувати перевірку правильності введених адрес;
- спростити відправлення повідомлень групам адресатів.
Відкривати Адресну книгу вручну (Пуск/ Програми/ Стандартні/ Адресна книга)
потрібно тільки для її редагування. Аби додати нового адресата, варто натиснути кнопку
Створити і вибрати пункт меню Створити контакт. Відкриється діалогове вікно
Властивості, яке містить численні вкладки, призначені для введення різноманітної
інформації про адресата. Ім'я та адреса електронної пошти задаються на вкладці Ім'я. Зручно
використовувати також поле Псевдонім: дані, введені в це поле, можна вказувати замість
адреси в ході створення повідомлення.
Якщо інформація про кореспондента надійшла разом із одержаним від нього
повідомленням, то занести ці дані в Адресну книгу можна безпосередньо з програми Outlook
Express. Для цього треба натиснути правою кнопкою мишки ім’я адресата в полі Вид у
списку повідомлень чи у вікні повідомлення і виконати команду контекстного меню Додати
відправника в адресну книгу чи Додати в адресну книгу відповідно.
Аби скористатися Адресною книгою для введення адреси, потрібно в процесі створення
повідомлення натиснути заголовок відповідного поля (Кому, Копія чи Прихована). Адреси,
які розміщуються в кожне з цих полів, вибираються в діалоговому вікні Вибрати
одержувачів.
Адреса, взята з Адресної книги, виділяється у відповідному полі підкресленням. Якщо
якісь адреси вводяться вручну, але повинні бути в Адресній книзі, їх можна перевірити за
допомогою команди Сервіс/ Перевірити імена. Знайдені адреси також будуть підкресленими,
незнайдені можна виправити, вибравши одну з декількох придатних адрес, чи занести в
Адресну книгу.
Якщо необхідно регулярно відправляти повідомлення одній і тій же групі
кореспондентів, Адресна книга дозволяє створити і використовувати групу адрес. Для цього
виконується команда Створити/ Створити групу. При додаванні учасників у групу їхні
адреси можуть вибиратися з Адресної книги чи тут створюватися. При вказівці в полі адреси
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імені групи повідомлення відправляється всім вибраним кореспондентам.
Включення кореспондента в групу не впливає на можливість індивідуального
використання його адреси. Один кореспондент може бути включеним у декілька груп.
Завдання для виконання:
1. Налаштувати обліковий запис.
2. Відправити тестове повідомлення.
3. Створити і відправити повідомленя за вказаною викладачем адресою.
4. Вкласти файл.
5. Відповісти на повідомлення.
ЛІТЕРАТУРА.
(1, 4, 6, 9, 14, 16)
Контрольні питання:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Поняття електронної пошти.
Як розпочати роботу з Outlook Express?
Як викликати список адресатів в Outlook Express?
Як здійснювати пошук в Outlook Express?
Як створити повідомлення?
Як відповісти на повідомлення?
Як переслати повідомлення?.
Як вкласти файл в повідомлення?

Лабораторна робота № 3.
Основи роботи з локальними інформаційно-пошуковими системами.
Мета роботи: Отримання навичок використання локальних інформаційно- пошукових систем
Час роботи – 8 години, комп’ютерний клас.

Теоретичні відомості.
Прийняття обґрунтованих рішень у всіх сферах неможливе без достатнього обсягу
правової інформації. Задачу задоволення потреб у своєчасному наданні необхідного обсягу
правової інформації розв’язують різні засоби масової інформації.
В цій області конкурують як традиційні засоби масової інформації, так і довідковоправові системи (ДПС). По справжньому ефективна ДПС може бути створеною тільки на
основі сучасних інформаційних технологій. Створена таким способом ДПС називається
комп'ютерною.
Комп'ютерна довідково-правова система — це програмний комплекс, який охоплює
масив правової інформації та інструменти роботи з нею. Ці інструменти дозволяють
виконувати пошук документів, формувати добірки документів, друкувати документи чи їх
фрагменти.
Переваги комп'ютерних ДПС очевидні. Це і доступність інформації, і зручність роботи з
нею. Проблема, притаманна таким системам, — недостатня оперативність — може
розв’язуватися за допомогою глобальної мережі Internet.
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На ринку довідково-правових систем в Україні працює велика кількість фірм, які
розробляють власні програмні комплекси чи обслуговують існуючі. Різні продукти можуть
істотно різнитися не тільки задачами, які розв'язуються за їх допомогою, а й за якістю.
Якість ДПС залежить як від якості наданої інформації, так і від якості інструментів, які
використовуються для роботи з нею. Застосування комп'ютерних технологій не допоможе,
якщо в ДПС не міститься повної інформації чи якщо інформація поновлюється з
недостатньою періодичністю. І навпаки, ДПС, яка містить найповнішу та оперативно
поновлювану інформацію, не буде достатньо ефективною, якщо не надані якісні інструменти
для опрацювання цієї інформації.
Таким чином, основними параметрами, які дозволяють визначити якість змісту
інформаційної бази, є:
- повнота інформації;
- вірогідність інформації;
- оперативність поновлення інформації.
До параметрів, які характеризують якість інструментів роботи з інформацією,
відносяться:
- пошукові можливості системи;
- засоби актуалізації інформації;
- додаткові сервісні функції.
Оцінка повноти, вірогідності та оперативності поновлення інформації ґрунтується на
кількісних показниках. Оцінка якості опрацювання документів, які надходять в
інформаційний банк, досить суб'єктивна.
Без юридичного опрацювання ДПС є лише електронним аналогом паперових видань.
Мета ДПС — систематизація документів для підвищення ефективності їх подальшого
використання.
Юридичне опрацювання, як правило, складається з таких основних етапів:
- класифікації документів;
- виявленні взаємозв'язків між різними документами;
- складанні приміток до документа.
Класифікація документів призначена для наступного їх пошуку за деякими ознаками.
Це можуть бути як формальні ознаки, такі як початкові дані, так і неформальні — теми, що
розглядаються в цих документах. Класифікація виконується на підставі класифікатора даної
системи. У загальному випадку класифікатор — це ієрархічна структура, яка містить усі
поняття, що використовуються для опису документів і входять в інформаційну базу.
Якість юридичного опрацювання документа, а також ефективність його пошуку прямо
залежать від коректності класифікації документа в системі. Виявлення взаємозв'язків
документа дозволяє створити список документів, які його доповнюють. Таким чином,
користувачу надається можливість максимально повно ознайомитися з потрібною темою,
розпочавши роботу лише з одним документом.
За примітки до документа, як правило, використовуються посилання на зв'язані з ним
інформаційні ресурси, дані про поточний статус документа, коментарі юриста.
Необхідність збереження і регулярного поновлення великих обсягів інформації
накладає на ДПС ряд вимог. Ці вимоги зв'язані з потребами як користувачів системи, так і
розроблювачів, які виконують поновлення та юридичне опрацювання масиву інформації.
Обсяг щомісячно поновлюваної інформації може досягати декількох тисяч документів, що
змушує розроблювачів із самого початку створення пристосовувати систему до умов
підтримки актуальності інформаційної бази ДПС.
Пошук документів можна умовно поділити на два види:
- пошук за реквізитами;
- пошук за текстом.
Пошук за реквізитами дозволяє знаходити документ за певною датою, номером,
випускаючим органом тощо. Для підвищення ефективності пошуку умови в такому виді
пошуку можна сполучати, задаваючи, наприклад, інтервали дат.
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Пошук за текстом полягає в перебиранні масиву документів і знаходженні серед них
тих, які містять слово, задане користувачем. Таким чином, такий пошук дозволяє знайти
документи за певною тематикою. Недоліком пошуку за текстом є великий шум, тобто
влучення у список великої кількості документів, які задовольняють запиту, але користувачу в
даний момент не потрібних. Зменшити рівень шуму може, мабуть, лише досвід складання
запитів до системи.
Чимало ДПС дозволяють використовувати одночасно пошук і за реквізитами, і за
текстом, що істотно підвищує ефективність пошуку.
Деякі ДПС мають додаткові можливості, які дозволяють працювати із системою більш
просто та ефективно. До таких можливостей відносяться навігація інформаційною базою,
можливість зберігати добірки документів, можливості редагування документів та їх
друкування.
Для забезпечення зручної навігації інформаційною базою, як правило,
використовуються гіпертекстові посилання між документами, а також переміщення за
списком раніше переглянутих документів і використання закладок. Можливість зберігати
добірки документів дозволяє користувачу пристосовувати систему до своїх власних потреб.
Засоби редагування тексту документів необхідні для їх опрацювання, особливо в тому
випадку, коли інформаційна база містить типові форми документів, призначені для
заповнення. В ДПС може не включатися власний текстовий редактор, якщо передбачені
функції експорту документів у форматах популярних текстових редакторів.
Доступ користувача до інформації, яка зберігається в ДПС, може здійснюватися двома
способами, кожний із яких має свої переваги і недоліки:
- робота з віддаленою базою;
- робота з локальною базою.
При роботі з віддаленою базою користувачу немає потреби зберігати на своєму
комп'ютері дані системи, вони зберігаються на сервері розроблювача і доступні мережею.
Більшість ДПС мають версії, доступні глобальною мережею Internet. Основна перевага
роботи з такими версіями полягає в тому, що користувач завжди має доступ до найновіших
даних. Крім того, при такому підході спрощується процес надання користувачу безкоштовної
демонстраційної версії системи, яка має обмежений набір функцій і документів, але може
дати уявлення про систему.
Очевидним недоліком ДПС, розташованої на сервері розроблювача, є неможливість
роботи з нею при відсутності зв'язку із сервером, що може бути зв’язаним як перебоями в
роботі сервера, так і неполадками на лініях зв'язку. Ще одним недоліком ДПС із віддаленим
доступом є те, що не всі сервісні функції системи в даний момент можуть бути поданими в
такій версії.
При роботі з локальною версією цих проблем не виникає, але виникає необхідність
постійної підтримки інформаційної бази в актуальному стані. Поновлення інформації
локальної бази може відбуватися як за допомогою мережі Internet, так і за допомогою
традиційних носіїв інформації — дискет, компакт-дисків тощо.
Інформаційні ресурси — це окремі документи та масиви документів в інформаційних
системах (бібліотеках, архівах, фондах, базах даних, інших інформаційних системах).
Зрозуміло, що документи і масиви інформації не існують самі по собі. В них у різних
формах подаються знання, якими володіють люди. Таким чином, інформаційні ресурси — це
знання, підготовлені людьми і зафіксовані на матеріальному носієві.
Для використання інформаційних ресурсів потрібно знати, де вони знаходяться, як їх
знайти, скільки вони коштують, хто ними володіє, наскільки вони доступні і т.п. Для цього
існує ринок інформаційних продуктів і послуг.
Ринок інформаційних продуктів і послуг — це система економічних, правових і
організаційних відносин у сфері торгівлі продуктами інтелектуальної праці.
Як і будь-який інший, інформаційний ринок має свої особливості. Інформаційні
продукти — це специфічний товар зі своїми механізмами та умовами продажу. Товаром тут
виступають інформаційні системи, технології, патенти та ліцензії, ноу-хау, товарні знаки,
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різна інформація, інші види інформаційних ресурсів.
Основним джерелом інформації для інформаційного обслуговування в сучасному
суспільстві є бази даних. Вони інтегрують постачальників і споживачів інформаційних
послуг, зв'язки і відносини між ними, порядок і умови продажу і купівлі інформаційних
послуг.
Стрімкому збільшенню обсягів продажу інформаційної продукції сприяють широке
впровадження в інформаційну діяльність обчислювальної техніки і можливість віддаленого
доступу до баз даних національними і міжнародними каналами зв'язку та інформаційними
мережами. В перші роки впровадження комп'ютерів майже все опрацювання велося на
місцях у обчислювальних центрах. Користувачі віддалених районів не могли оперативно
одержувати інформацію від комп'ютерів. З'єднання терміналів із комп'ютерами каналами
зв'язку, а також широке поширення персональних комп'ютерів дозволило віддаленим
користувачам одержувати інформаційні послуги, знаходячись на значній відстані від
постачальників інформації.
З розвитком інформаційних технологій з'явилися нові можливості. Це, в першу чергу:
- доступ до віддалених баз даних;
- розподілене опрацювання інформації;
- електронна пошта;
- відеоконференції.
Постачальниками інформаційних продуктів і послуг є:
- центри, де створюються і зберігаються бази даних;
- центри, які розподіляють інформацію на основі баз даних;
- служби телекомунікації та передавання даних;
- спеціальні служби, куди стікається інформація з конкретної сфери діяльності для її
аналізу, узагальнення, прогнозування, зокрема консалтингові фірми, банки, біржі;
- комерційні фірми;
- інформаційні брокери.
Споживачами інформаційних продуктів і послуг є юридичні та фізичні особи, які
розв’язують певні задачі.
Основними компонентами ринку інформаційних послуг є:
- технічна складова — інформаційні технології;
- нормативно-правова складова — юридичні документи, які забезпечують правові
норми на інформаційному ринку;
- інформаційна складова — інформаційно-пошукові системи, які допомагають
орієнтуватися у величезних масивах інформації;
- організаційна складова — методи державного регулювання взаємодії виробників і
розповсюджувачів інформаційних продуктів і послуг.
Інфраструктура інформаційного ринку — це сукупність секторів, кожний із яких
об’єднує групу людей чи організацій, що пропонують однорідні інформаційні продукти і
послуги.
В останні роки сформувалася така інфраструктура інформаційного ринку:
- науково-технічна продукція у вигляді проектних, технологічних, методичних розробок
із різних галузей;
- об'єкти художньої культури у вигляді текстової, візуальної та аудиопродукції;
- послуги освіти — всі види навчання;
- управлінські дані і повідомлення: політична та господарська інформація, статистичні
дані, дані про ринкову ситуацію, рекламні повідомлення, оцінки і рекомендації з прийняття
рішень;
- побутова інформація: повідомлення загального характеру, відомості про споживчий
ринок, відомості про ринок праці.
До цього слід додати три основні аспекти, характерні для інформаційного суспільства:
- технічний — апаратно-технічна база інформатики;
- програмний — програмні продукти;
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- комунікаційний — усі види комп'ютерних мереж та їх можливості з передавання
інформації, всі види телефонного і факсимільного зв'язку.
Виділяється п'ять секторів ринку інформаційних продуктів і послуг:
- ділова інформація;
- інформація для фахівців;
- споживча інформація;
- послуги освіти;
- інформаційні системи і забезпечуючі засоби.
Сектор ділової інформації складається з таких частин:
- біржова та фінансова інформація — котування цінних паперів, валютні курси,
дисконтні ставки, ринок товарів і капіталів, інвестиції, ціни. Постачальниками є спеціальні
служби біржової і фінансової інформації, брокерські компанії, банки;
- статистична інформація — ряди фактичних даних і прогнози соціально-економічного і
демографічного характеру. Постачальниками є державні служби, компанії, консалтингові
фірми;
- комерційна інформація від компаній, фірм, корпорацій про напрямки роботи і їхню
продукцію, ціни; про фінансовий стан, зв'язки, договори, керівників, ділові новини в області
економіки і бізнесу. Постачальниками є спеціальні інформаційні служби.
Інформація для фахівців містить такі частини:
- професійна інформація — спеціальні дані та інформація для юристів, лікарів,
фармацевтів, викладачів, інженерів, геологів, метеорологів і т.д.;
- науково-технічна інформація — документальна, бібліографічна, реферативна,
довідкова в області природничих, технічних, суспільних наук, в галузях виробництва і сферах
людської діяльності;
- доступ до першоджерел — організація доступу до джерел інформації бібліотек і
спеціальних служб, можливості придбання першоджерел, їх одержання міжбібліотечним
абонементом у різних формах.
Сектор споживчої інформації охоплює розділи:
- новини і література — інформація служб новин і агентств преси, електронні журнали,
довідники, енциклопедії;
- споживча інформація — розклад руху транспорту, резервування квитків і місць у
готелях, замовлення товарів і послуг, банківські операції і т.п.;
- розважальна інформація — ігри, телетекст, відеотекст.
Сектор послуг освіти охоплює всі форми і ступені освіти: дошкільну, шкільну,
спеціальну, середню професійну, вищу, підвищення кваліфікації і перепідготовку.
Інформаційна продукція подається в комп'ютерному чи некомп'ютерному вигляді:
підручники, методичні розробки, практикуми, розвиваючі комп'ютерні ігри, комп'ютерні
навчальні та контролюючі системи, методики навчання тощо.
Сектор інформаційних систем та забезпечуючих засобів містить частини:
- програмні продукти — програмні комплекси з різною орієнтацією: системне
програмне забезпечення, програми загальної орієнтації, прикладне програмне забезпечення;
- технічні засоби — це комп'ютери, телекомунікаційне устаткування, оргтехніка,
супроводжуючі матеріали і комплектуючі;
- розробка і супроводження інформаційних систем і технологій — обстеження
організацій із метою виявлення інформаційних потоків, розробка концептуальних
інформаційних моделей, розробка структури програмного комплексу, створення і
супроводження баз даних;
- консультування з різних аспектів інформаційної індустрії — яку інформаційну техніку
придбати, яке програмне забезпечення потрібне для реалізації конкретної професійної
діяльності, чи потрібна інформаційна система, і яка, на базі якої інформаційної технології
краще організувати свою діяльність і т.д.;
- підготовка джерел інформації — створення баз даних із заданої теми, області, явища
тощо.
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У кожному секторі можна організувати будь-який вид доступу:
- безпосередній — до сховища інформації на паперових носіях;
- дистанційний — до віддалених чи локальних комп'ютерних баз даних.
Інформаційний ринок, незважаючи на різні концепції і думки щодо його
інфраструктури, існує і розвивається, а тому можна говорити про бізнес інформаційних
продуктів, послуг, під яким розуміється не тільки торгівля і посередництво, а й виробництво.
Завдання для виконання:
1. Завантажити локальну інформацйно-пошукову систему вказану викладачем.
2. Отримати список ключових слів від викладача.
3.Здійснити пошук за ключовими словами.
4. Здійснити пошук за контекстом.
5. Здійснити пошук за додатковим завданням викладача.
ЛІТЕРАТУРА.
(1, 4, 6, 9, 14, 16)
Контрольні питання:
9. Поняття локальної інформаційно-пошукової системи.
10. Як розпочати роботу з ІПС Юрист+, Инфоюрист?
11. Як викликати список ключових слів в ІПС Юрист+, Инфоюрист?
12. Як здійснювати пошук документа в базі ІПС Юрист+, Инфоюрист?
13. Здійснення контекстного пошуку в ІПС Юрист+, Инфоюрист?
14. Логічні умови пошуку.
15. Передача документ у Word.
16. Збереження створеного документ у файлі на диску.
17. Формати збереження документу.

Лабораторна робота № 4.
Основи роботи з інформаційно-пошуковою системою ЛІГА:ЗАКОН.
Мета роботи: Отримання навичок роботи з інформаційно-пошуковою системою ЛІГА:ЗАКО
Час роботи – 8 години, комп’ютерний клас Н.

Теоретичні відомості.
ЛІГА - це щоденно оновлювані сучасні інформаційно-правові системи підтримки
прийняття рішень на основі актуальної, достовірної та повної ділової і правової інформації,
призначеної для повсякденної роботи керівника, підприємця, бухгалтера, юриста. Системи
включають нормативно-правові акти, консультаційну, довідкову, термінологічну і фінансову
інформацію. Всі нормативні документи в системах перебувають у контрольованому стані.
Інструменти пошуку та аналізу інформації в системах прості, зручні і зрозумілі користувачам
із різним рівнем підготовки.
Відмітні особливості систем ЛІГА такі:
- унікальний спосіб подання текстів нормативних документів, наявність усіх редакцій
документів;
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- миттєвий пошук слів, чисел і будь-яких словосполучень у текстах документів;
- різноманітні можливості для аналітичної роботи з документами: створення посилань,
закладок, графічне подання зв'язків будь-якого документа, а також зв'язків між документами
списку;
- інструмент “Портфелі”, призначений для самостійного ведення користувачем власних
добірок, рубрикаторів;
- сервіс “РЕФЕРЕНТ”, що дозволяє фільтрувати нові документи, які надходять у
системи ЛІГА, відповідно заданим критеріям і сигналізувати про виконані завдання;
- можливість вибору шаблону інтерфейсу, який враховує специфіку професійних
інтересів у роботі з інформацією. Види шаблонів: “БУХГАЛТЕР”, “ЮРИСТ”, “КЕРІВНИК”;
- стрічка бізнес-новин, оновлювана щогодини на комп'ютерах абонентів систем ЛІГА;
- вбудовані автоматичні перекладачі текстів на російську та англійську мови, що
працюють у фоновому режимі.
Функціональні можливості систем ЛІГА дозволяють їх користувачам із легкістю і
зручністю працювати з потужними базами даних, що нараховують більше 225 тисяч
документів:
- усе поточне та перспективне законодавство України (загальне - за 36 тематичними
напрямами, регіональне і столичне, міжнародні угоди);
- консультації і коментарі фахівців;
- довідкова та аналітична інформація;
- термінологічний словник;
- форми для бухгалтера і типові договори;
- судова практика і база “Банкрутство підприємств”.
Сьогодні ряд систем інформаційно-правового забезпечення ЛІГА складається з 3 груп
щодня оновлюваних систем:
1. Спеціалізовані інформаційно-правові системи призначені для щоденної роботи
бухгалтерів організацій усіх форм власності, підприємців, аудиторів, консультантів.
На сьогодні група представлена системою ЛІГА:Бухгалтер, що містить всю необхідну
для роботи бухгалтера інформацію - нормативну, консультаційну, довідкову, типові форми і
бланки, готові до друку і заповнення. Інформація в цій системі подана для бухгалтера зі
звичною для нього систематизацією, у вигляді так званого “Путівника бухгалтера”.
Документи “розкладені поличками”, орієнтуватися в них так само просто, як у змісті
журналу. Крім щоденних поповнень до системи, користувачі щотижня одержують підсумкові
аналітичні огляди.
2. Професійні правові системи орієнтовані на фахівців організацій, для яких актуальна
нормативна інформація є достатньою для прийняття рішень:
- ЛІГА:ЗАКОН Класик - класична правова система, що містить суто нормативну
інформацію, в основному призначену для працівників судів, нотаріусів, а також організацій
бюджетної сфери.
- ЛІГА:ЗАКОН Професіонал - професійна правова система, що задовольняє потребу у
найповнішій, найактуальнішій, щодня оновлюваній нормативній базі України, яка включає
загальне і перспективне, регіональне і столичне законодавство (за бажанням), судову
практику; містить професійні інструменти для пошуку та аналітичної роботи з текстами
документів (рис. 5, 6). Призначена в основному для юридичних підрозділів підприємств і
організацій.
3. Системи комплексного інформаційно-правового забезпечення покликані
забезпечити кожну організацію чи підприємство всім спектром актуальної ділової і правової
інформації, необхідною для прийняття рішень. Ці системи надають нормативно-правову,
консультаційну, довідкову, термінологічну, фінансову і новинну інформацію в актуальному
стані:
- ЛІГА:ЕЛІТ - орієнтована на роботу будь-якого підприємства. Пропонує індивідуальні
рішення (у вигляді шаблонів інтерфейсу) для забезпечення інформацією таких підрозділів
організації, як бухгалтерія, юридичні та економічні підрозділи, відділ кадрів, а також
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менеджерів середньої і вищої ланки, що приймають рішення;
- ЛІГА:БІЗНЕС - система комплексного інформаційно-правового забезпечення бізнесструктури будь-якого рівня. Не містить зайвої інформації, оснащена зручними і зрозумілими
путівниками-навігаторами за документами. За бажанням доповнюється інформацією про
банкрутство і ліквідацію підприємств;

Рис.5. Головне вікно інформаційно-правової системи ЛІГА: ЗАКОН Професіонал
- ЛІГА:КОРПОРАЦІЯ в основному призначена для великих підприємств, які мають
філії чи представництва в регіонах. Вона дозволяє створювати власну, постійно оновлювану
базу внутрішніх документів корпорації, інтегровану з правовою базою ЛІГА:ЗАКОН, з
розподілом прав доступу до неї різних підрозділів (варіанти “Центр”, “Центр – Регіони”,
“Центр - Регіони – Центр”).

Рис.6. Пошук за ключовими словами
Системи ЛІГА оновлюються:
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- щоденно за допомогою E-mail;
- через FTP-сервер оновлень систем ЛІГА;
- 1, 2 і 4 рази на місяць на CD-диску кур'єрською поштою чи через сертифікованих
дилерів.
Розглянемо ці групи систем ЛІГА більш докладно.
ЛІГА:Бухгалтер - спеціалізована інформаційно-правова система, призначена для
щоденної роботи бухгалтерів, аудиторів, консультантів, підприємців.
Інформаційне наповнення системи:
- нормативно-правова інформація за напрямами: “Національні стандарти”,
“Бухгалтерський облік”, “Податки. Збори. Платежі”, “Підприємницька діяльність”;
- консультації та коментарі з питань бухгалтерського і податкового обліку (з більше ніж
20 періодичних видань);
- довідники - різні класифікатори, плани рахунків, ставки зборів, тарифи, курси валют
тощо;
- форми для бухгалтера - форми бухгалтерського документообігу, підтримувані в
актуальному стані, з довідковою інформацією щодо їх заповнення (форми бухгалтерської,
податкової і статистичної звітності, первинні документи, облікові документи, реєстри, а
також форми облікових реєстрів для різних підприємств, розрахункові документи, а також
різні довідки, реєстри, повідомлення);
- типові договори;
- термінологічний словник - визначення термінів, що зустрічаються в нормативних
актах;
- “Підсумки тижня” - щотижневі і щомісячні аналітичні огляди законодавства та
економічної преси.
ЛІГА:Бухгалтер має традиційні для інформаційно-правових систем види пошуку
документів: за реквізитами (вид, назва, номер, дата чи період прийняття, реквізити
реєстрації в Міністерстві юстиції України тощо), за контекстом - миттєвий контекстний
пошук будь-якого слова чи словосполучення в документах та абзацах.
Система також оснащена зручними інструментами для аналітичної роботи з
документами:
- механізм “ПОРТФЕЛІ” для створення і ведення власних спеціалізованих добірок;
- різноманітні види закладок із можливістю розміщення коментарів.
Серед додаткових функціональних можливостей системи: вбудований перекладач
(укр./рос., укр./англ., рос./англ.), різні шаблони інтерфейсу, конвертор валют.
ЛІГА:ЗАКОН Класик - професійна правова система ряду ЛІГА:ЗАКОН із
законодавства України. Призначена для юристів державних закладів, бюджетних організацій,
місцевих органів самоврядування, судів, бібліотек, навчальних закладів неекономічного
профілю, нотаріальних контор та інших організацій, де потрібні документи із загального
законодавства.
Інформаційне наповнення системи:
- всі нормативно-правові акти, прийняті Президентом України, Верховною Радою
України, Кабінетом Міністрів України;
- всі документи міністерств і відомств, зареєстровані в Міністерстві юстиції України;
- усі кодекси України в контрольованому стані;
- усі міжнародні угоди, що діють в Україні.
ЛІГА:ЗАКОН Класик має класичні для правових систем види пошуку документів: за
реквізитами (вид, назва, номер, дата чи період прийняття, реквізити реєстрації в
Міністерстві юстиції України тощо), за контекстом - миттєвий контекстний пошук будьякого слова чи словосполучення в документах та абзацах. Усі нормативно-правові документи
перебувають у контрольованому стані (з усіма змінами і доповненнями) з можливістю
переглядання тексту документа на будь-яку дату редакції.
Система містить прості і зручні інструменти роботи з документами та списками,
можливість ведення власних аналітичних добірок, вбудований перекладач (укр./рос.), різні
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шаблони інтерфейсу з можливістю створення власних шаблонів.
ЛІГА:Бізнес - система комплексного інформаційно-правового забезпечення діяльності
підприємства призначена для задоволення запитів будь-якої категорії користувачів, які
використовують у своїй роботі різного роду бізнес-інформацію, а також для вирішення
питань забезпечення підприємств малого і середнього бізнесу всім спектром актуальної
інформації.
Система включає інформацію з основних напрямів господарської діяльності, що
дозволяє забезпечити інформаційну підтримку прийняття рішень у будь-якій сфері бізнесдіяльності.
Інформаційне наповнення системи:
- нормативно-правова інформація, яка регулює господарську та адміністративну
діяльність бізнес-компанії (організація і ліквідація підприємств, податки, бухгалтерський
облік, ліцензування, сертифікація, трудове право, зовнішньоекономічна діяльність тощо);
- судова практика;
- широкий спектр консультаційної і довідкової інформації, коментарі фахівців, огляди
преси тощо;
- типові договори та форми, готові до роботи;
- форми для бухгалтера;
- термінологічний словник - визначення термінів, що зустрічаються в нормативних
актах;
- “Підсумки тижня” - щотижневі та щомісячні аналітичні огляди законодавства та
економічної преси;
- унікальна інформаційна служба “БЮРО НОВИН”, що є щогодинною електронною
газетою новин.
ЛІГА:Бізнес - це класичний набір пошукових функцій систем ЛІГА, унікальний спосіб
подання редакції документів, прості і зручні інструменти для роботи з документами та
списками. Зручна навігація всією базою чи за списками знайдених документів (Динамічний
НАВІГАТОР, Путівник, Тематичні напрямки та ін.).
Додаткові функціональні можливості системи: можливості аналітичної роботи з
документами і списками, статистичний аналіз документів, вбудовані перекладачі (укр./рос.,
укр./англ., рос./англ.), різні шаблони інтерфейсу з можливістю створення власних шаблонів,
конвертор валют.
База "Банкрутство підприємств" постачається додатково до системи ЛІГА:Бізнес. База
містить інформацію про банкрутство більше 35 тисяч підприємств, опубліковану в
періодичних офіційних виданнях, розпочинаючи з червня 1992 року – з дня набуття чинності
Закону України “Про банкрутство”. Для кожного підприємства, оголошення про банкрутство
і ліквідацію якого було опубліковане, створюється “Картка підприємства”, у якій
накопичується інформація про всі оголошення, що стосуються даного підприємства, з датами
їхньої публікації, з можливістю виходу на тексти цих оголошень.
ЛІГА:ЗАКОН Професіонал - сучасна професійна правова система, призначена для
оперативного доступу до всього спектра актуальної правової інформації й оснащена різними
інструментами для аналітичної роботи з правовою інформацією. ЛІГА:ЗАКОН Професіонал це професійна система для роботи юристів.
Ця система має зручні інструменти для професійної роботи з нормативними
документами. За її допомогою можна:
- переглянути кожну з існуючих редакцій документа;
- створити свої власні добірки документів (механізм “ПОРТФЕЛІ”);
- побачити зв'язки одного нормативного документа з іншими (можливість побудови
графічних зв'язків);
- довідатися про нові надходження документів у систему (Сервіс “РЕФЕРЕНТ”).
Додаткові функціональні можливості: вбудований перекладач (укр./рос., укр./англ.,
рос./англ.), різні шаблони інтерфейсу з можливістю створення власних шаблонів.
ЛІГА:ЗАКОН Професіонал орієнтована на розв’язування широкого спектра завдань при
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забезпеченні якісною інформаційно-правовою підтримкою будь-якого виду діяльності.
Інформаційні розділи системи:
1. “Загальне законодавство” містить документи, прийняті:
- вищими органами державної влади України (Верховною Радою України - з 1990 р.,
Президентом України - з 1991 р., Кабінетом Міністрів України - з 1991 р.);
- міністерствами та іншими органами державної виконавчої влади, а також
зареєстровані в Міністерстві юстиції України з 1 січня 1993 р.;
- законодавчими і виконавчими органами влади СРСР і УРСР, які не втратили чинності
до сьогодні.
2. “Податкове право” містить такі документи:
- роз’яснення, листи, накази та інструкції Державної податкової адміністрації України;
- постанови, листи і телеграми Національного банку, Міністерства фінансів, інші
документи фінансового права, що не реєструються в Міністерстві юстиції України;
- документи фінансового права, прийняті вищими органами державної влади, а також
прийняті міністерствами і відомствами та зареєстровані в Міністерстві юстиції України.
3. “Кодекси” - всі чинні кодекси України в контрольному стані.
4. “Митне право” - документи, що регламентують митне право, видані Державною
митною службою, вищими органами влади, міністерствами і відомствами.
5. “Міжнародні угоди” - чинні в Україні міжнародні угоди, договори, конвенції та інші
документи міжнародного права починаючи з 1815 р.
6. “Законопроекти і коментарі” - містить проекти законів і постанов Верховної Ради із
коментарями аналітиків і надає можливість відстеження хронології їх проходження.
“Судова практика” містить таку інформацію:
- постанови Пленуму Верховного Суду України (а також СРСР), у яких на основі
узагальнення судової практики даються керівні роз’яснення судам із питань застосування
ними чинного законодавства при розгляданні цивільних і кримінальних справ, постанови
Пленуму із загальних та організаційних питань, ухвали судових колегій із цивільних і
кримінальних справ, а також військової колегії;
- роз'яснення Вищого господарського суду України (Держарбітражу СРСР) щодо
практики застосування судами норм господарського законодавства;
- рішення Верховного Суду України і Вищого господарського суду України з
конкретних справ.
“Термінологічний словник” - визначення термінів, які зустрічаються в нормативноправових актах, із можливістю виходу на терміни, що цікавлять користувача, безпосередньо з
тексту документа.
“Регіональне законодавство” - нормативні документи, що визначають правове поле
життя і діяльності столиці та областей України, а також автономної республіки Крим.
“Моніторинг законодавства” - включає анотації фахівців Центру “ЛІГА” до нових
нормативних документів, що надходять до бази.
ЛІГА:ЕЛІТ - потужна система комплексного інформаційного забезпечення діяльності
великих і середніх підприємств, для яких важлива актуальна ділова та правова інформація в
максимальному обсязі. Система містить більше 225 тис. документів.
Інформаційне наповнення системи:
- нормативно-правова інформація, яка регулює господарську та адміністративну
діяльність організацій (закони, податкове право, кодекси, міжнародні угоди, митне право,
столичні та регіональні нормативні документи);
- широкий спектр консультаційної та довідкової інформації;
- термінологічний словник - визначення термінів, які зустрічаються в нормативних
актах;
- типові договори;
- форми для бухгалтера, готові до заповнення і друкування;
- моніторинг законодавства;
- законопроекти і коментарі;
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- судова практика;
- інформація про валютний, кредитний та фондовий ринки.
“Підсумки тижня” – це щотижневі і щомісячні аналітичні огляди законодавства та
економічної преси.
Відмітні риси системи:
- еталонні копії документів;
- аналітична робота з документами та списками;
- статистичний аналіз документів;
- щогодинна інформаційна служба “Бюро новин”.
Додатково до системи ЛІГА:ЕЛІТ можлива поставка системи ЛІГА:КОНСТРУКТОР баз
даних, яка призначена для створення і ведення внутрішньовідомчих баз даних.
ЛІГА:Корпорація - це новий рівень інформаційно-правового забезпечення підприємств
із розподіленою структурою. Найголовніше в системі ЛІГА:Корпорація – це можливість
колективної роботи в єдиному інформаційно-правовому середовищі, яке ґрунтується на
потужності систем ряду ЛІГА:ЗАКОН.
Система ЛІГА:Корпорація призначена як для розв’язування питань, пов'язаних із
інформаційним забезпеченням роботи фахівців різних підрозділів, так і ряду завдань,
пов'язаних із рухом внутрішньовідомчих інформаційних потоків за допомогою таких
інструментів:
- сервіс віддаленого доступу, що забезпечує можливість інтеграції філій підприємства в
єдине інформаційне поле. Це дозволяє забезпечити високу ефективність роботи системи, яка
абсолютно не залежить від географічного положення. В свою чергу, віддалений клієнт має
можливість користуватися повним набором функціональних можливостей систем
ЛІГА:ЗАКОН. Використання віддаленого доступу дозволяє будь-якому “мобільному”
користувачу працювати з актуальною правовою і діловою інформацією, зберігаючи при
цьому постійний зв’язок із корпоративними службами;
- ЛІГА:КОНСТРУКТОР баз даних - це можливість створення і ведення власних баз
даних. Конструктор допомагає уникнути значних витрат, зв'язаних із розробкою власного
програмного продукту, призначеного для ведення баз даних внутрішньовідомчих документів;
- механізм “Корпоративні портфелі” – це можливість створювати і підтримувати
аналітичні добірки документів для колективного використання. У портфелі можна
розміщувати добірки документів, посилання на документи, списки посилань на документи,
запити на пошук документів, а також посилання на зовнішні файли. Механізм “Корпоративні
портфелі” - це можливість “створення корпоративної бази знань”;
Завдання для виконання:
1. Завантажити локальну інформацйно-пошукову систему ЛІГА:ЗАКОН.
2. Отримати список ключових слів від викладача.
3.Здійснити пошук за ключовими словами.
4. Здійснити пошук за контекстом.
5. Здійснити пошук за додатковим завданням викладача.
ЛІТЕРАТУРА.
(1, 4, 6, 9, 14, 16)
Контрольні питання:
1.
2.
3.
4.
5.

Поняття мережевої інформаційно-пошукової системи.
Як розпочати роботу з ІПС ЛІГА:ЗАКОН?
Що таке ключові слова?
Як викликати список ключових слів в ІПС ЛІГА:ЗАКОН?
Як здійснювати пошук документа в базі ЛІГА:ЗАКОН?
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6. Здійснення контекстного пошуку в ЛІГА:ЗАКОН.
7. Логічні умови пошуку.
8. Передача документ у Word.
9. Збереження створеного документ у файлі на диску.
10. Формати збереження документу.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА.
1.
2.
3.

Закон України «Про національну програму інформатизації».
Закон України «Про захист інформації в автоматизованих системах».
Наказ МВС України «Про затвердження Положення про Інтегровану
інформаційно-пошукову систему органів внутрішніх справ України»
4.
Зацеркляний М.М. Інформаційні системи і технології в діяльності правоохоронних
органів: навч. посіб. / Зацеркляний М.М., Наумов В.В. – Харків: Тимченко, 2010. – 382с.
з іл.
5.
Компьютерные технологии и управление органами внутренних дел. 2000. – 188с.
6.
Мінченко А.В., Галас О.Р. Правова інформатика. Інформація та інформаційне
забезпечення правоохоронних органів. 2004. – 436 с.
7.
Сучасні проблеми інформатизації органів внутрішніх справ України. 2002.- 112с.
8.
Руководство пользователя: Компьютерная правовая система "ЛИГА:ЗАКОН". – К.: ИАЦ
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