
Дисципліна:  
Інформаційне забезпечення юридичної 

діяльності 
 

  
 

Лекція № 1  
тема лекції:   

 
Основні поняття, принципи та 

засоби інформаційного 
забезпечення юридичної діяльності.  

 
 

Кафедра інформатики та інформаційних технологій   

 



1. Вступ 

2. Концепція інформатизації в Україні. Розвиток 
інформаційних технологій  

3. Поняття та етапи розвитку інформаційних систем. 
Структура інформаційних систем. Класифікація 
інформаційних систем 

4. Правова інформація як основа організації 
інформаційного забезпечення правових ІС 

5. Системи підтримки прийняття рішень в юридичній 
діяльності. Правові експертні системи  

6. Поняття комп'ютерної мережі 

7.      Принципи роботи Інтернет 

  

Зміст лекції 



Інформатизація — сукупність 

взаємозв’язаних організаційних, правових, 

політичних, соціально-економічних, науково-

технічних, виробничих процесів, що мають 

на меті створити умови для задоволення 

інформаційних потреб громадян і суспіль-

ства завдяки розробці, розвитку й 

використанню інформаційних систем, 

мереж, ресурсів та технологій, які базуються 

на застосуванні сучасної обчислювальної та 

комунікаційної техніки.  



Нормативно-правове та нормативно-

технічне забезпечення процесу 

інформатизації в Україні почалося після 

ухвалення 1998 року Законів України 

«Про Національну програму 

інформатизації», «Про Концепцію 

Національної програми 

інформатизації» та «Про 

затвердження Завдань Національної 

програми інформатизації на 1998—

2000 роки».  



 

Процес створення оптимальних умов 

щонайповнішого задоволення 

інформаційно-правових потреб органів 

суду, прокуратури, юстиції, Міністерства 

внутрішніх справ та інших 

правоохоронних органів завдяки 

ефективній організації та використанню 

інформаційних ресурсів визначається як 

правова інформатизація.  



 

Процес створення оптимальних умов 

щонайповнішого задоволення 

інформаційно-правових потреб органів 

суду, прокуратури, юстиції, Міністерства 

внутрішніх справ та інших 

правоохоронних органів завдяки 

ефективній організації та використанню 

інформаційних ресурсів визначається як 

правова інформатизація.  



 

 

Правова інформатизація — це 

інформатизація правотворчої та 

правореалізаційної діяльності, а 

також правове забезпечення 

процесів інформатизації. 



Засобами інформатизації є електронні 

обчислювальні машини (ЕОМ), 

програмне, математичне, лінгвістичне 

та інше забезпечення, інформаційні 

системи або їхні окремі елементи, 

інформаційні мережі та мережі зв’язку, 

що використовуються для реалізації 

інформаційних технологій. Саме 

інформаційні системи й технології є 

предметом подальшого розгляду. 



 

 

Інформаційна технологія (ІТ) — це комплекс 

методів і процедур, за допомогою яких 

реалізуються функції збирання, передавання, 

оброблення, зберігання та доведення до 

користувача інформації в організаційно-

управлінських системах з використанням 

обраного комплексу технічних засобів. 

 

 



• інформаційна система (ІС) — це 
людино-машинна система, яка збирає, 
нагромаджує, зберігає, обробляє та 
видає за запитом або на замовлення 
користувача інформацію у вигляді 
даних і знань, необхідних для виконання 
функцій управління; 

• інформаційна система — це 
організаційно-технічна система, яка 
забезпечує вироблення рішень на 
основі автоматизації інформаційних 
процесів у різних сферах людської 
діяльності. 



Відповідно до Закону України «Про 
інформацію» інформація — це 
документовані або публічно оголошені 
відомості про події та явища, що 
відбуваються в суспільстві, державі та 
навколишньому природному середовищі. Як 
один із видів інформації цей Закон 
виокремлює правову інформацію — 
сукупність документованих або публічно 
оголошених відомостей про право, його 
систему, джерела, реалізацію, юридичні 
факти, правовідносини, правопорядок, 
правопорушення і боротьбу з ними та їх 
профілактику тощо.  



Джерелами правової інформації є 

Конституція України, інші законодавчі й 

підзаконні нормативні правові акти, 

міжнародні договори та угоди, норми й 

принципи міжнародного права, а також 

ненормативні правові акти, 

повідомлення засобів масової 

інформації, публічні виступи, інші 

джерела інформації з правових питань. 

Отже, правова інформація поділяється 

на нормативну і ненормативну.  



До ненормативної правової інформації 

можна віднести документи, які не 

містять правових норм, а отже, мають 

рекомендаційний та інформаційний 

характер. Її можна поділити на дві 

групи. 

• Інформація про стан законності та 

правопорядку.  

• Інформація, пов’язана з розкриттям і 

розслідуванням правопорушень. 



Залежно від стадії виникнення 

розрізняють первинну інформацію, 

яка виникає безпосередньо у процесі 

юридичної діяльності, і вторинну, яка 

виникає в результаті оброблення 

первинної та (або) іншої вторинної 

інформації. До вторинної належить 

інформація проміжна і результатна.  

 

Одержання результатної інформації є 

метою функціонування ІС. 



Деякі властивості інформації є об’єктом 
правового регулювання. Зокрема, 
установлюється правовий режим 
доступу до інформації — 
передбачений правовими нормами 
порядок одержання, використання, 
поширення та зберігання інформації.  

До таємної інформації належить 
інформація, що містить відомості, які 
становлять державну чи іншу 
передбачену законом таємницю, 
розголошення якої завдає шкоди особі, 
суспільству, державі.  



 

 

Конфіденційна інформація — це 

відомості, які перебувають у володінні, 

користуванні або розпорядженні 

окремих фізичних чи юридичних осіб і 

поширюються за їхнім бажанням 

відповідно до передбачених ними умов.  



 

 

Дані — інформація, подана у 

формалізованому вигляді, придатному 

для обробки автоматизованими 

засобами за можливої участі людини. 

Сучасною формою організації даних на 

машинних носіях є автоматизовані 

банки даних. 



 

 

Автоматизований банк даних — це 

система інформаційних, математичних, 

програмних, мовних, організаційних і 

технічних засобів, необхідних для 

інтегрованого нагромадження, 

зберігання, ведення, актуалізації, 

пошуку та видачі даних. Основними 

складовими автоматизованого банку 

даних є база даних і система керування 

базою даних (СКБД). 



 

База даних — це іменована структурована 

сукупність взаємозв’язаних даних, що 

відбиває стан об’єктів та відношень між ними 

в певній предметній галузі. База даних 

призначається для використання багатьма 

користувачами у процесі розв’язування кіль-

кох прикладних задач і не залежить від 

окремих прикладних  

 

 



Системами підтримки прийняття 
рішень називають інтелектуальні 
системи, за допомогою яких особи, що 
приймають рішення (ОПР), мають змогу 
аналізувати ситуації, формулювати 
задачі, виробляти, контролювати й 
оцінювати варіанти рішень, які 
забезпечують досягнення поставленої 
мети. Згідно з таким узагальненим 
визначенням можна тлумачити СППР як 
одну з категорій управлінських 
інформаційних систем.  



 

Експертна система — це 

інтелектуальна система, призначена 

для розв’язування задач у певній 

предметній галузі на основі знань, 

наданих експертами, яка містить базу 

знань і підтримує функції 

обґрунтування, пояснення та 

виправдання. 



Комп'ютерна мережа 

Комп'ютерна мережа – сукупність 
комп'ютерів і різних пристроїв, що 
забезпечують інформаційний обмін між 
комп'ютерами в мережі без використання 
яких-небудь проміжних носіїв інформації. 
 

Мережі надають користувачам можливість не 
тільки швидкого обміну інформацією, але й 
спільної роботи на принтерах і інших 
периферійних пристроях, і навіть одночасної 
обробки документів, спільний доступ до 
мережі Інтернет. 



Класифікація комп'ютерних 

мереж 

Усе різноманіття комп'ютерних мереж 

можна класифікувати по групі ознак: 

 

• Територіальна поширеність;  

• Відомча приналежність;  

• Швидкість передачі інформації;  

• Тип середовища передачі;  



Класифікація комп'ютерних 

мереж 

КОМП'ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ 

локальні регіональні  глобальні 

По територіальної поширеності 



Класифікація комп'ютерних 

мереж 

КОМП'ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ 

відомчі  державні  

По приналежності  



Класифікація комп'ютерних 

мереж 

КОМП'ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ 

Низька швидкість Середня швидкість Висока швидкість 

По швидкості передачі інформації 



Класифікація комп'ютерних 

мереж 

По типу середовища передачи 

КОМП'ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ 

коаксіальні  

кручена пара 

(витая пара)  

оптоволоконна  

радіоканал 
в инфракрасном 

 диапазоне  



Локальна мережа  

• Локальна мережа поєднує комп'ютери, установлені 

в одному приміщенні (наприклад, комп'ютерний 

клас) або в одному будинку (наприклад, у будинку 

фірми) можуть бути об'єднані в локальну мережу 

кілька десятків комп'ютерів, установлених у різних 

кабінетах). 

• Кожний комп'ютер, підключений до локальної 

мережі, повинен мати спеціальну плату (мережний 

адаптер). Між собою комп'ютери (мережні 

адаптери) з'єднуються за допомогою кабелів. 



Топологія мережі  

Загальна схема з'єднання комп'ютерів у 

локальні мережі називається топологією 

мережі.  

шина  

зірка  

кільце  



Регіональні комп'ютерні мережі 

Локальні мережі не дозволяють 

забезпечити спільний доступ до 

інформації користувачам, що 

перебувають, наприклад, у різних 

частинах міста. На допомогу приходять 

регіональні мережі, що поєднують 

комп'ютери в межах одного регіону 

(міста, країни, континенту). 



Корпоративні комп'ютерні мережі 

Багато організацій, зацікавлені в захисті 
інформації від несанкціонованого 
доступу (наприклад, військові, банківські 
та ін.), створюють власні, так звані 
корпоративні мережі. Корпоративна 
мережа може поєднувати тисячі й 
десятки тисяч комп'ютерів, розміщених 
у різних країнах і містах ( як приклад 
можна привести мережа корпорації 
Microsoft, MSN). 



Глобальна комп'ютерна мережа 

Інтернет 
В 1969 році в США була створена комп'ютерна мережа 

Arpanet, що поєднує комп'ютерні центри міністерства 
оборони й ряду академічних організацій. Ця мережа 
була призначена для вузької мети: головним чином 
для вивчення того, як підтримувати зв'язок у випадку 
ядерного нападу й для допомоги дослідникам в 
обміні інформацією. У міру росту цієї мережі 
створювалися й розвивалися багато інших мереж. Ще 
до настання ери персональних комп'ютерів творці 
Arpanet почали до розробку програми Internetting 
Project ("Проект об'єднання мереж"). Успіх цього 
проекту привів до наступних результатів. По-перше, 
була створена найбільша в США мережа internet (з 
рядкової букви i). По-друге, були випробувані різні 
варіанти взаємодії цієї мережі з іншими мережами 
США. Це створило передумови для успішної 
інтеграції багатьох мереж у єдину світову мережу. 
Таку "мережу мереж" тепер усюди називають Internet. 



Інтернет  

• Інтернет — це глобальна комп'ютерна 
мережа, що поєднує багато локальних, 
регіональних й корпоративних мереж, що й 
включає в себе десятки мільйонів 
комп'ютерів. 

• Основу, «каркас» Інтернету становлять більш 
ста мільйонів серверів, постійно підключених 
до мережі. 

• До серверів Інтернету можуть підключатися 
за допомогою локальних мереж або, 
телефонних ліній, що комутируються сотні 
мільйонів користувачів мережі. 



Що таке Інтернет? 

InterNet 

inter – "між" net, network – "мережа" 

Інтернет – це глобальна мережа, яка об’єднує 

комп’ютерні мережі. 

Канали зв’язку: 

 кабельні 

 оптоволоконні 

 супутниковий радіозв’язок 

Провайдер – це фірма, яка надає кінцевим 

користувачам вихід в Інтернет через свою локальну 

мережу. 



Як виник Інтернет? 

1958  Створення ARPA (Advanced Research Project Agency) в США. 

1960-ті Проект комп’ютерної мережі ARPANet 

• в мережі немає єдиного центру;  

• при підключення нової мережі не потрібно переробляти 

старої; 

• зв’язок між мережами через спеціальні вузли  

– шлюзи; 

• пакетний обмін даними; 

1968  Перша мережа нового типу з 4-х комп’ютерів. 

1972  В мережі – 50 університетів і лабораторій. 

1974  Розробка протоколу обміну даними TCP/IP 

      Перші служби:  

• TelNet – віддалене керування комп’ютером в режимі 

командного рядка 

• FTP (File Transfer Protocol) – прийом і передача файлів 

• Електронна пошта (e-mail, electronic mail) – обмін 

повідомленнями 



Як виник Інтернет? 

1982   Європейська UNIX-мережа (до того – США, Канада,  

   Англія) 

1983  Мережа розділена на дві частини: 

• MilNet – для воєнних цілей США 

• Internet – загальнодоступна мережа 

1984 Система доменних імен (DNS)  

  (адреси виду  www.mail.ru) 

1989 В Інтернеті 100 000 комп’ютерів. 

1991 Розробка WWW (World Wide Web) – Т. Бернес-Лі, 

обмін інформацією в вигляді гіпертексту 

1991 Росія підключилась до Інтернету. 

1994 Перші Інтернет-магазини. 

2000 Більше 20 млн. сайтів. 

 

http://www.mail.ru/


Підключення до Інтернету 

Супутниковий 

або 

оптоволоконний 

канал зв’язку з 

сервером 

Інтернету 

модем  

розділювач  

частот (спліттер)  

    телефонна станція 

модем  

ADSL-модем  

роутер  

хаб  

ADSL-модем  

провайдер  

dial-up 

ADSL 

виділена 

лінія 



Протоколи Інтернету 

Протокол – це набір домовленостей і правил, які 

визначають порядок обміну інформацією в комп’ютерній 

мережі. 

Протокол TCP/IP (1974) 

TCP (Transmission Control Protocol) 

 файл ділиться на пакети розміром не більше 1,5 Кб 

 пакети передаються незалежно один від одного 

 в місці призначення пакети збираються в один 

файл 

IP (Internet Protocol)  

 визначає найкращий маршрут руху пакетів 



Можливості Інтернету (служби, сервіси) 

 WWW (World Wide Web) – гіпертекстові документи 

Гіпертекст – це текст, в якому слово або словосполучення 

може бути активним посиланням на інший документ 

Гіпермедіа – документи з активними посиланнями, які  

містять текст, малюнки, звук, відео. 

 Електронна пошта (e-mail) 

 FTP (обмін файлами) 

 Форуми (групи новин, конференції, телеконференції) 

 Підписка на новини 

 Пошукові системи 

 Чати (chat – базікання) 

 Приватне спілкування в реальному часі 

 ICQ (I Seek You) – розмова 1-1, в групі, обмін файлами 

 Інтернет-телефон 

 Skype + колонки + мікрофон 



Протоколи служб Інтернету 

 HTTP (HyperText Transfer Protocol) – служба WWW 

 FTP (File Transfer Protocol) – служба FTP 

 SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) – відправка 

повідомлень електронної пошти 

 POP3 (Post Office Protocol) – отримання повідомлень 

електронної пошти (потрібен пароль) 

TCP/IP 

HTTP FTP SMTP POP3 

    Всі протоколи служб засновані на TCP/IP! ! 



IP-адреса 

193.162.230.115  

0..255 0..255 0..255 0..255 

IP-адрес:  

w.x.y.z  
номер мережі + номер 

комп’ютера в мережі 

Клас 

мережі 
w 

Номер 

мережі 

Номер 

комп’ютера 
Кількість мереж 

Кількість 

комп’ютерів 

A 1..126 w x.y.z 126 16777214 

B 128-191 w.x y.z 16384 65534 

C 192-223 w.x.y z 2097151 254 

Класи D і E використовуються для службових цілей. 



Доменні адреси 

Домен – це група комп’ютерів, об’єднаних за деякою ознакою. 

www.qqq.microsoft.ru  

домен 1-го 

рівня 

домен 2-го 

рівня 

домен 3-го 

рівня 

домен 4-го 

рівня 

Домени 1-го рівня (доменні зони) 

Вид організації Країна 

.com   комерційні організації .ru   Росія 

.edu    освіта .ua   Україна 

.gov    уряд США .by   Білорусія 

.mil     воєнні відомства США .uk   Великобританія 

.org, .net    різні організації .it     Італія 

.info   інформаційні сайти .jp    Японія 

.biz     бізнес .cn   Китай 



Перетворення адресів 

DNS (Domain Name Service) – служба доменних імен, 

які перетворюють доменне ім’я в IP-адресу. 

www.google.com 

 запит сервера DNS для 

одержання IP-адреси сайту 

www.google.com 

 очікування відповіді 

 запит Web-сторінки по 

отриманому IP-адресу 

66.102.9.47  

DNS-сервер 

193.124.85.210 



Адрес документа в Інтернеті 

URL (Uniform Resource Locator) – універсальний адрес 

документа в Інтернеті. 

http: // www.vasya.ru / images/new/ qq.jpg 

адрес сайту каталог (папка) ім’я файлу 

http: // www.vasya.ru 
головна сторінка сайту: 

index.html, index.htm 

ftp: // files.vasya.ru / pub / download / qq.zip 

файл на FTP-сервері 

протокол 



Висновки 
1. Комп'ютерна мережа складається з комп'ютерів, які 

об'єднані за допомогою каналів зв'язку й мережного 
встаткування. 

2. Комп'ютерні мережі в основному діляться на 
локальні, корпоративні, регіональні й глобальні. 

3. Глобальна комп'ютерна мережа Інтернат 
відрізняється від локальних насамперед 
протоколами. 

4. Важливу роль в організації роботи мереж відіграє 
програмне забезпечення. 

5. Існують спеціальні мережні операційні системи й 
програмне забезпечення для роботи різних 
мережних служб. 

6. Існує також програмне забезпечення для розробки 
різних мережних служб і забезпечення їх роботи. 

 



Питання: 

• Що таке комп'ютерна мережа? 

• Що таке топологія мережі?  

• Яка топологія мережі в нас?  

• Які комп'ютерні мережі бувають? 

• Чому Інтернет продовжує нормально 
функціонувати при виході з ладу 
окремих серверів або ліній зв'язку? 

• Яка IP- адреса в комп'ютері на вашому 
робочому місці?  
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