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ВСТУП
Програма

вивчення

навчальної

дисципліни

«Інформаційне

право

та

інформаційне

забезпечення поліції» складена відповідно до освітньої програми підготовки бакалаврів за
спеціальністю 6.030402 «Правоохоронна діяльність».
Предметом вивчення навчальної дисципліни є основні положення, нормативні документи з
галузі інформаційного права та інформаційне забезпечення діяльності правоохоронних органів.
Програма навчальної дисципліни складається з таких тем:
Тема № 1. Інформаційне право в діяльності поліції
Тема № 2. Інформаційне забезпечення діяльності поліції
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1.Метою викладання навчальної дисципліни «Інформаційне право та інформаційне
забезпечення діяльності поліції» є формування знань, умінь та навичок з галузі інформаційного
права та інформаційного забезпечення діяльності поліції; удосконалення навичок професійної
роботи з комп’ютерними програмами, комп'ютерними мережами та електронними документами;
напрямами використання інформаційних технологій у практиці боротьби із злочинністю.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Інформаційне право та інформаційне
забезпечення діяльності поліції» є вивчення питань щодо положень та перспектив розвитку
інформаційного права України;
опанування сутністю новітніх інформаційних технологій, які використовуються в діяльності
поліції;
удосконалення практичних навичок щодо використання нових цифрових пристроїв та
комп’ютерних програм в діяльності правоохоронця.
1.3. Згідно з вимогами освітньої програми слухачі повинні
знати:
основні нормативні документи, які регламентують інформаційні відносини в Україні;
інформаційне забезпечення діяльності поліції;
класифікацію програмного забезпечення;
функціональні можливості основних видів програмного забезпечення;
вміти:
використовувати програмне забезпечення для зняття, зберігання та аналізу інформації;
використовувати системне програмне забезпечення;
використовувати інформаційно-пошукові системи поліції;
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здійснювати пошук інформації за допомогою інформаційно-пошукових систем та в мережі
Інтернет.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 72 години / 2 кредити ECTS.
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Тема № 1. Інформаційне право в діяльності поліції
Інформація, її властивості. Особливості кодування та

класифікації інформації. Інформаційні

процеси в поліції. Склад та необхідність використання засобів обчислювальної техніки та нових
інформаційних технологій в діяльності поліції. Проблеми та стратегія розвитку системи
інформаційного забезпечення поліції України. Особливості правового регулювання суспільних
відносин щодо цифрової інформації. Електронний документ, підпис та печатка.
Тема № 2. Інформаційне забезпечення діяльності поліції
Класифікація системного программного забезпечення та його характеристики. Класифікація
прикладного программного забезпечення та його характеристики.
Основні прийоми роботи в ОС Windows. Характеристика ОС Windows. Програмні засоби для
роботи з текстами. Класифікація текстових редакторів. Призначення та загальна характеристика
редактора документiв MS WORD. Створення власних шаблонів документів у MS WORD.
Використання шрифтів та стилів у MS WORD. Способи форматування документу у MS WORD.
Способи створення таблиць та списків у MS WORD. Робота з фрагментами тексту документу у MS
WORD. Створення службових документів. Створення шаблонів юридичних документів.
Формування вмінь при виконанні базових операцій з електронними таблицями в MS Excel.
Розв’язування аналітичних задач засобами табличних процесорів. Використання
процесора

в

інформаційно-аналітичній

діяльності

поліції.

Розв’язування

табличного

задачі

аналізу

злочинності. Розв’язування задачі прогнозування злочинності. Побудова діаграм та графіків за
даними електронної таблиці. Розв’язування практичних задач аналізу та прогнозування за
індивідуальними завданнями. Основні поняття, класифікація та приклади використання
комп'ютерних мереж в практичній діяльності співробітника поліції. Особливості побудови,
адресації та ідентифікації в мережі Internet. Поняття інформаційної безпеки у загальнодержавних і
корпоративних комп'ютерних мережах. Забезпечення інформаційної безпеки у правоохоронній
діяльності. Використання мережного програмного забезпечення.
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3. Рекомендована література
Базова
Нормативно-правові акти
1. Конституція України: Закон України від 25 грудня 1990 року // Відомості Верховної Ради
України. – 1996. – № 30. – ст. 141.
2. Про інформацію: Закон України від 2 жовтня 1992 року // Відомості Верховної Ради України. –
1992. – № 48. – ст. 650.
3. Закон України “Про Національну програму інформатизації” [Текст] // Відомості Верховної
Ради України (ВВР), 1998, N 27-28, ст.181.
4. Закон України "Про електронні документи та електронний документообіг” [Текст] //
Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 36, ст.275.
5. Закон України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах"
[Текст] // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 31, ст.286.
6. Закон України "Про інформацію" [Текст] // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992,
N 48, ст.650.
7. Закон України “Про Концепцію Національної програми інформатизації” [Текст] //
Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 27-28, ст.182.
8. Указ Президента України „Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх
інформаційних технологій” [Текст]// Урядовий кур'єр 2005, N207 від 01.11.2005.
9. Про державну таємницю: Закон України від 21 жовтня 1994 року // Відомості Верховної Ради
України. – 1992. – № 16. – ст. 94.
10. Про науково–технічну інформацію: Закон України від 25 червня 1993 року // Відомості
Верховної Ради України. – 1993. – № 33. – ст. 345.
11. Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23 грудня 1993 року // Відомості
Верховної Ради України. – 1994. – № 13. – ст. 65.
12. Про захист інформації в інформаційно–телекомунікаційних системах: Закон України від 05
липня 1994 року // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 31. – ст. 287.
13. Про захист персональних даних: Закон України від 01 червня 2010 року // Відомості Верховної
Ради України. – 2010. – № 34. – ст. 481.
Основна навчальна література
14. Сезонова І.К. Інформатика для правоохоронців / І.К.Сезонова //Харків: НікаНова, 2015. –
182с.
15. Зацеркляний М. М. Інформаційні системи і технології в діяльності правоохоронних органів
/ М. М.Зацеркляний, В.В. Наумов // Харків: Тимченкоб 2010.-382 с.
16. Саницький В.А. Система інформаційного забезпечення ПОЛІЦІЇ України: Навчальнопрактичний посібник / Саницький В.А., Карацюба А.М., Святобог В.В. За ред. Л.В.
Бородича // К.: РВВ МВС України. – 144 с.
17. Бірюков В.В. Теоретичні основи інформаційно-довідкового забезпечення розслідування
злочинів: Монографія / В.В. Бірюков // Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Є.О.Дідоренка, 2009. –
664 с.
18. Бутузов В. М. Організаційно-правові та тактичні основи протидії злочинності у сфері
високих інформаційних технологій: [навч. посіб.] / В. М. Бутузов, В. Д. Павлполіціїький,
Л. П. Скалозуб та ін. за ред. Б. В. Романюка; Є. Д. Скулиша // К.: 2011. – 404 с.
19. Информатика. Базовый курс, 2-е издание / Под ред. С.В. Симоновича. – СПб.: Питер, 2005.
– 640 с.
20. Кобзев, І.В., Магдаліна, І.В., Петров, К.Е., Танянський, С.С. Основи Internet-технологій і
WEB-програмування [Текст]: Навчально-методичний посібник/ І.В. Кобзев, І.В. Магдаліна,
К.Е. Петров, С.С. Танянський. – Харків: СПДФО Мосякін В. М., 2012. – 308 с.
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Допоміжна
21. Сезонова І. К. Основи комп'ютерного дизайну / І.К. Сезонова, І.І. Ключник,
Ю.Є.Хорошайло// Харків, Компанія СМИТ, 2011. - 135с.
22. Сезонова І. К. Архітектура ЕОМ і мікропроцесорні системи / І.К.Сезонова, Ю.Є.
Хорошайло, Т.П. Колісник // Харків,Оберіг,2011. – 260 с.
23. Наливайко Н. Я. Інформатика. Навч. посіб - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 576 с.
24. Одокієнко, С.М., Моргун, О.М., Тарандушка Л.А., Інформатика та комп'ютерна техніка
(ІІ частина). Методичний посібник до виконання практичних робіт та організації
самостійної роботи [Текст]/ М.С. Одокієнко, О.М. Моргун, Л.А. Тарандуша. – Черкаси:
Академія пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля, 2010. – 65 с.
25. Лагутенко О. И. Модемы. Справочник пользователя / О. И. Лагутенко. – Спб. : Лань. –
1997.
26. Мельников Д. А. Информационные процессы в компьютерных сетях. Протоколы,
стандарты, интерфейсы, модели / Д. А. Мельников. – М. : КУДИЦ-ОБРАЗ.
27. Буров Є. Комп’ютерні мережі / Є. Буров. – Львів, 1999.
Інформаційні ресурси
28. CMS или движок для сайта — бесплатные и платные системы управления контентом
сайта [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ktonanovenkogo.ru/seo/dvizhok-dlyasajta-cms-besplatnye-cms-sistemy-upravleniya-kontentom-sajta.html. - Назва з екрану.
29. Акимов С.В. Введение в интернет-технологии (учебник) [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://www.structuralist.narod.ru/it/internet/internet.htm/ - Назва з екрану.
30. Виды хостинга сайта [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mchost.com.ua/vidyhostinga-sajtov.html. - Назва з екрану.
31. Выбор CMS [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cmslist.ru/find_cms/. – Назва
з екрану.
32. Грошев А.С. Основы работы с базами данных [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.intuit.ru/department/database/basedbw/. – Назва з екрану.
33. Защита
от
фишинг-атак
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://stopmalware.kz/showthread.php?t=4123. – Назва з екрану.
34. Интернет-технологии в современном мире [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://startov.ru/internet-tehnologii.html. - Назва з екрану.
35. Кириллов В.В. Основы проектирования реляционных баз данных [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://ami.lnu.edu.ua/books/Rel_bd/index.htm. - Назва з екрану.
36.
4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік

5. Засоби діагностики успішності навчання
Питання, що виносяться на залік
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Інформатизація та комп’ютеризація суспільства
Інформаційне право та його місце в системі права і законодавства України.
Міжнародні стандарти в інформаційно-правовій сфері
Інформація як правова категорія
Права особи у інформаційно-правовій сфері
Інформаційні правовідносини
Правове регулювання доступу до публічної інформації
Інформація з обмеженим доступом.
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9. Правовий захист інформації про особу. Захист персональних даних.
10. Правове регулювання діяльності засобів масової інформації
11. Доступ до окремих видів інформації
12. Особливості правового регулювання окремих видів інформаційних ресурсів та
інформаційних систем.
13. Публічна адміністрація в умовах інформаційного суспільства.
14. Правове регулювання інформаційної безпеки держави
15. Процедури і механізми захисту права особи на інформацію. Юридична відповідальність за
порушення законодавства про інформацію.
16. Сучасні засоби зберігання, обробки та передавання інформації.
17. Поняття про носії та накопичувачі інформації.
18. Поняття про апаратне та програмне забезпечення та їх взаємодію.
19. Поняття про логічну структуру комп’ютерного пристрою.
20. Поняття про конфігурацію комп’ютера.
21. Принцип програмного управління.
22. Призначення та класифікація програмного забезпечення.
23. Поняття про операційну систему комп’ютера.
24. Класифікація сучасних операційних систем.
25. Багатозадачні операційні системи та віконний інтерфейс.
26. Створення власних шаблонів документів у WORD.
27. Табличний процесор MS Excel. Загальна характеристика та робота з меню.
28. Табличний процесор MS Excel. Правила створення формул в табличних документах.
29. Табличний процесор MS Excel. Абсолютна адресація в формулах табличного документу
30. Табличний процесор MS Excel. Відносна адресація в формулах табличного документу
31. Табличний процесор MS Excel. Побудова діаграми за таблицею
32. Основні прийоми роботи з браузером MS Internet Explorer
33. Основні поняття баз даних
34. Інформаційно-пошукові системи
35. Геоінформаційні системи
36. Антивірусні програми

