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Шановні студенти виконані роботи надсилайте на перевірку пошту - 

bubnenkova.work@gmail.com 

ТЕРМІН ВИКОНАННЯ ДО 18.03.2022 р. 

 

УВАГА!!!!! Якщо завдання практичної роботи треба виконати за допомогою 

КПС «Ліга:Закон» то в умовах дистанційного навчання виконайте необхідні 

пошуки за допомогою https://zakon.rada.gov.ua/laws 

 

Інструкційно-методична карта №1 

Тема: Правові інформаційно-пошукові системи.  

Мета роботи: вміти користуватися комп’ютерно-правовими пошуковими системами під час 

пошуку інформації (законів та інших нормативно правових актів), необхідної для прийняття 

обґрунтованого рішення; вміти розв’язувати практичні комплексні завдання з різних галузей права 

за допомогою правових інформаційно-пошукових систем; виховати уважність, охайність, 

відповідальність у подальшій професійній діяльності. 

Студенти повинні:  

Знати основні принципи роботи та загальні характеристики спеціалізованих програмних 

пакетів для роботи юриста. 

Уміти застосовувати програмні пакети на практиці; користуватися правовими інформаційно-

довідковими системами для отримання юридичної інформації. 

Забезпечення заняття: 

Роздатковий матеріал – інструкційно-методична картка до практичного заняття № 1; 

Технічні засоби навчання – персональний комп’ютер; 

Література: В.Г.Іванова Правова інформація та комп’ютерні технології в юридичній 

діяльності. Харків «Право», 2012 с. 15-21 

 

Питання для актуалізації опорних знань 

1. Охарактеризуйте КПС «Ліга-Закон» 

2. Назвіть склад ІПС «Нормативні акти України» 

3. Що таке ІПС? 

4. Які операції охоплює взаємодія користувача з ІПС 

5. Охарактеризуйте програмний комплекс «Експерт -Юрист» 

 

Завдання та порядок виконання роботи 

Перед початком виконання завдань на диску D:/  створіть папку з шифром 

вашої групи, в ній створіть документ Word з назвою «Практична № 1» 

Завдання 1. 

Завантажте комп’ютерно-правову пошукову систему «Ліга:Закон» при запиті пароля введіть 

цифру «5». 
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Ознайомтеся з трьома останніми новинами та скопіюйте їх в Word документ «Практична № 

1» за допомогою Prn Skr. 

 

Завдання 2.  

Ознайомтесь з інтерфейсом комп’ютерно-правової пошукової системи «Ліга:Закон».  

Використовуючи пункт меню «Пошук за реквізитами» знайдіть такі нормативно-правові акти, 

визначіть їхню чинність та дату останньої редакції. 

 1) Закон України «Про вищу освіту» : 

  Знайдіть інформацію про рівні та ступінь вищої освіти. Знайдену інформацію скопіюйте в 

Word документ. 

 2) Закон України «Про державну службу»: 

  Знайдіть інформацію про основні права та обов’язки державного службовця. Знайдену 

інформацію скопіюйте в Word документ. 

 3) Закон України «Про національну поліцію» 

  Визначте повноваження поліції у сфері інформаційно-аналітичного забезпечення. Знайдену 

інформацію скопіюйте в Word документ. 

 4) Закон України «Про відпустки»  

  Визначте види відпусток та скопіюйте знайдену інформацію в Word документ. 

 5) Закон України «Про банки і банківську діяльність»  

  Знайдіть інформацію щодо порядку формування та збільшення статутного капіталу банку. 

Знайдену інформацію скопіюйте в Word документ. 

 

Завдання 3. 

За допомогою пошукових можливостей «Ліга:Закон» знайдіть пояснення понять «емфітезис», 

«суперфіцій», «акредитив», «фрахт», «опціон», «підбурювач», «контрактація». 

У своєму робочому вікні MS Word приведіть реквізити знайдених нормативно-правових актів, 

які регламентують ці поняття, зважаючи на класифікацію нормативно-правових актів за юридичною 

силою та їх чинність.  

Знайдене збережіть в раніше створений документ Word, текст відформатуйте за такими 

параметрами: 

Сторінки:  

 Поля – усі 2 см; 

 Орієнтація – книжна; 

Шрифт:  

 Назва – Times New Roman; 

 Розмір – 14пт; 

 Колір – чорний 

Абзац: 

  Вирівнювання – по ширині; 

  Абзацний відступ – 2 см; 

  Інтервал між рядками – 1,5 см. 

Начертання заголовків статей встановити напівжирний. 

 

Завдання 4.  

Використавши пункт меню «Моніторинг законодавства» ознайомтеся з документами які 

набрали законної сили напередодні. Знайдену інформацію скопіюйте в Word документ за 

допомогою Prn Skr. 

 

Завдання 5. 

5.1.Використавши пункт меню «Законопроекти» → «Законодавчий путівник по 

законопроектам» → «Освіта. Наука. Культура. Спорт.» → «Освіта»  ознайомтеся з такими 
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проектами  нормативно-правових актів та визначте проходження проекту за стадіями. Запишіть цю 

інформацію в Word документ з зазначенням дати. 

1) Проект постанови ВРУ, від 03.06.2008,  №2481-П 

2) Проект Закону України, від 16.09.2009,№ 5087-1 

3) Проект постанови ВРУ , від 19.01.2009, №3302-д 

5.2. Аналогічним чином ознайомтеся з такими проектами нормативно-правових актів в 

кримінально-процесуальному законодавстві, з зазначенням у Word документ інформацію про 

походження документа. 

1) Проект Закону України, від 28.11.2007, № 1048 

2) Проект постанови ВРУ, від 16.01.2008, № 1143-П 

3) Проект Закону України, від 11.02.2008, № 2036 

 

Оформіть висновок, відповідно до виконаної практичної роботи. 

 

Збережіть документ Word з назвою «Практична № 1». 

Завершення роботи ОС Windows. 

Завершення роботи з комп’ютерно-правовою пошуковою системою «Ліга:Закон» 

 

Підведення підсумків роботи. 

 

Викладач:    Бубнєнкова О.О. 


