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В.М. ГЛУШКОВ   і   І.Х. ГОЛОВЧЕНКО 

 в машинному залі МВС України (1973 р.) 

Про створення автоматизованої   системи 

управління в органах внутрішніх справ 

інформує начальник РНДІЦ  М.Я. Швець  

 

 

ДО 10-РІЧЧЯ СТВОРЕННЯ 
НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ЦЕНТРУ  

ПРАВОВОЇ ІНФОРМАТИКИ 
АКАДЕМІЇ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ 

 

 

Дослідження в галузі правової інформатики в Україні започатковані в 70-ті роки минулого 

століття, при підтримці керівництва Інституту кібернетики Академії наук України академіків 

В.М. Глушкова, В.С. Михалевича, І.В. Сергієнка та керівництва Міністерства внутрішніх справ 

І.Х. Головченка, В.В. Дурдинця. Тоді ж був створений  

Республіканський науково-дослідний інформаційний 

центр з мережею інформаційно-обчислювальних центрів у 

всіх обласних управліннях внутрішніх справ (нині –      

Департамент інформаційних технологій). 

У 1988 р. засновано кафедру технічних засобів попе-

редження та розкриття злочинів, яку згодом реорганізова-

но в кафедру інформаційних технологій Національної 

Академії внутрішніх справ України. 

У 1990 р. розпочала роботу інформаційно-аналітична 

служба Секретаріату Верховної Ради України, яка згодом 

перейменована в Центр (управління) комп’ютеризованих 

інформаційних систем і мереж Верховної Ради України. 

У 1994 р. створене Управління інформаційних      те-

хнологій Верховного Суду України. 

В Україні за минулі роки сформувалась наукова школа правової інформатики. У здобутку 

цієї школи – створені інформаційно-аналітичні системи, проблемно-орієнтовані комплекси і 

автоматизовані робочі місця забезпечення законотворчої, нормотворчої, правозастосовної, пра-

воохоронної, судової та правоосвітньої діяльності. 

Українськими фахівцями з правової інформатики з 1970 р. захищено понад 80 докторських 

та кандидатських дисертацій, опубліковано сотні праць, отримано дві Державні премії України 

в галузі науки і техніки та ін.  

На базі сформованого кадрового потенціалу і наукових розробок за ініціативою керівниц-

тва Академії правових наук України у 1999 р. створено Центр правової інформатики, а у 2001 р. 

– Науково-дослідний центр правової інформатики Академії правових наук України (на правах 

інституту) у відповідності із Постановою Кабінету Міністрів України від 21 червня 2001 року 

№ 671 “Про утворення Науково-дослідного центру правової інформатики” (НДЦПІ АПрН 

України). 

Директором НДЦПІ АПрН України призначено члена-кореспондента Академії правових 

наук України, доктора економічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки Украї-

ни, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, лауреата Премії ім. Ярослава 

Мудрого М.Я. Швеця, автора понад 230 наукових праць, у тому числі низки монографій, ав-

торських свідоцтв та впроваджених проектів у галузі управління виробництвом, моделювання, 

застосування математичних методів та обчислювальної техніки в дослідженнях соціально-

економічних процесів, законотворчій, правозастосовній, правоохоронній, судовій та право-

освітньої діяльності. 
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АКАДЕМІЯ  ПРАВОВИХ  НАУК  УКРАЇНИ  

ПРЕЗИДІЯ 

 

ПОСТАНОВА № 18/7 

 

від 18 лютого 1999 р.                                                                                       м. Харків 

 

 

"Про хід виконання рішень 

  Президії АПрН України про створення  

  Центру правової інформатики Академії" 

 

 

Президія  п о с т а н о в л я є: 

1. До остаточного вирішення питання про створення в структурі АПрН України 

"Центру правової інформатики" на правах інституту, створити в структурі Київського 

регіонального центру Академії відповідний відділ – Центр правової інформатики (далі 

ЦПІ). 

2. Встановити штатну чисельність працівників Центру правової інформатики – 

14 одиниць (штатний розпис додасться). 

3. Затвердити Положення про Центр правової інформатики (додається). 

4. Фінансово-економічному управлінню Академії правових наук України (Бєлє-

вцевій Л.В.) здійснювати з 01.04.98 р. у встановленому порядку фінансове забезпечення 

ЦПІ в міру фактичного заміщення штату науковими працівниками. 

5. Покласти матеріально-технічне забезпечення ЦПІ на Київський регіональний 

центр. 

6. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на віце-президента АПрН 

України Ф.Г. Бурчака. 

 

 

 

 

Президент Академії, 

академік  

 

В.о. головного   

ученого секретаря 

В.Я. Тацій 

 

 

А.П. Гетьман 
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Структура НДЦПІ АПрН України 
 

На даний час НДЦПІ АПрН України має структуру:  

 науковий відділ системної інформатизації законотворчої діяльності;  

 науковий відділ інформатизації діяльності  органів виконавчої влади;  

 наукова лабораторія проблем правоохоронних 

органів; 

 наукова лабораторія проблем інформаційного 

права; 

 наукова лабораторія системної інформатизації 

правоосвітньої діяльності (м. Харків). 

У НДЦПІ АПрН України працюють:  

академік Академії правових наук України;  

член-кореспондент Академії правових наук 

України;   

професори (7осіб); 

доктори юридичних та економічних наук (9 осіб); 

кандидати юридичних, економічних та технічних наук (9 осіб); 

старші наукові співробітники (5 осіб); 

доценти (3 особи); 

заслужені діячі науки і техніки України ( 2 особи); 

заслужений винахідник Казахської РСР (1 особа); 

лауреати: Державної премії України в галузі науки і техніки (1 особа); 

Премії імені Ярослава Мудрого (9 осіб); 

Премії Ради Міністрів СРСР (1 особа); 

Премії Кабінету Міністрів України (1 особа); 

Премії науково-технічної творчості (1 особа); 

Премії Президента України для молодих вчених (2 осіби).   

 

Вчена рада та 

редакційна колегія журналу “Правова інформатика” 
 

У складі НДЦПІ АПрН України функціонує Вчена рада, яка, згідно із Статутом, розглядає 

основні напрямки наукової діяльності та питання щодо забезпечення їх розв’язання.   

З 2003 року НДЦПІ АПрН України видає науко-

вий, фаховий журнал з питань правової інформатики, 

інформаційного права та інформаційної безпеки “Пра-

вова інформатика”, який виходить щоквартально (Сві-

доцтво про державну реєстрацію журналу: серія КВ № 

8254 від 22.12.2003 р., видане Державним комітетом 

телебачення і радіомовлення України).  

Постановою президії Вищої атестаційної комі-

сії України від 08.06.2005 р. № 2-05/5 журнал “Пра-

вова інформатика” включено до переліку наукових 

фахових видань України, в яких можуть публікувати-

ся результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата юридич-

них наук. 

У складі редакційної колегії: М.Я. Швець (голова редколегії), член-кореспондент АПрН 

України, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат 

Державної премії України в галузі науки і техніки, лауреат Премії ім. Яр. Мудрого; В.М. Брижко 
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Лебединська О.В., головний бухгалтер 

НДЦПІ АПрН України 

Гладківська О.В., к.ф-м.н., с.н.с., 

вчений секретар  

НДЦПІ АПрН України 

(заступник голови), кандидат юридичних наук (Doctor of Philosophy), старший науковий співробі-

тник, заслужений винахідник республіки, лауреат Премії науково-технічної творчості, лауреат 

Премії ім. Яр. Мудрого;  

науковці з юридичних наук: В.Д. Гавловський, кандидат юридичних наук, старший науковий 

співробітник, лауреат Премії ім. Яр. Мудрого; А.П. Закалюк, академік АПрН України, доктор 

юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки 

України, лауреат Премії ім. Яр. Мудрого; Р.А. Калюжний, ака-

демік Міжнародної академії інформатизації, доктор юридичних 

наук, професор, лауреат Премії ім. Яр. Мудрого; О.Л. Копилен-

ко, академік АПрН України, доктор юридичних наук, професор, 

заслужений діяч науки і техніки України; В.В. Костицький, 

член-кореспондент АПрН України, доктор юридичних наук, 

професор, заслужений юрист України; О.Д. Крупчан, член-

кореспондент АПрН України, кандидат юридичних наук; О.В. 

Петришин, академік АПрН України, доктор юридичних наук, 

професор, заслужений діяч науки і техніки України; М.Я. Се-

гай, академік АПрН України, доктор юридичних наук, профе-

сор; В.П. Тихий, академік АПрН України, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист 

України; В.Г. Хахановський, кандидат юридичних наук, доцент, лауреат Премії ім. Яр. Мудрого; 

В.С. Цимбалюк, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, лауреат Премії ім. Яр. 

Мудрого; 

науковці з економічних наук та наук з державного управління: І.Б. Жиляєв, доктор еконо-

мічних наук; Л.М. Задорожня, кандидат економічних наук, доцент, заслужений економіст Укра-

їни; Б.Л. Раціборинський, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, лауреат 

Премії ім. Яр. Мудрого; В.О. Шамрай, доктор державного управління, професор; 

науковці з технічних та математичних наук: О.А. Баранов, кандидат технічних наук, ла-

уреат Державної премії України в галузі науки і техніки; О.В. Гладківська, кандидат фізико-

математичних наук, старший науковий співробітник; І.О. Здзеба, лауреат Державної премії 

України в галузі науки і техніки, лауреат Премії ім. Яр. Мудрого; А.І. Семенченко, кандидат 

технічних наук, старший науковий співробітник, І.В. Сергієнко, академік НАН України, доктор 

фізико-математичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України. 

Електронна адреса редакційної колегії: bvm777@ukr.net 

 

Діяльність НДЦПІ АПрН України 
 

Спрямована на фундаментальні та прикладні дослідження проблем правової інформати-

ки та інформаційного права, реалізацію Національної 

програми інформатизації України і Національної про-

грами правової освіти в Україні, зокрема, на досліджен-

ня, розроблення і розвиток інтегрованої системи інфор-

маційно-аналітичного забезпечення законотворчої, ви-

борчої, правоохоронної, судової та правоосвітньої дія-

льності, зокрема:  

 формування теоретичних засад правової інфор-

матики, що відображено в проектах, монографіях та 

статтях;  

 розробку проблем реформування законодавства 

України у сфері суспільних інформаційних відносин, ін-

формаційно-аналітичного забезпечення органів влади;  

 аналіз і класифікацію нормативно-правових актів, підтримку в актуальному стані баз да-

них, зокрема: “Законодавство”, “Київ” та ін.; 

 

mailto:bvm777@ukr.net
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Бойко О.В., помічник директора  

НДЦПІ АПрН України 

по кадрах та діловодству  

 

 

 розробку автоматизованої системи порівняння зако-

нодавств України та країн ЄС; 

 створення Системи (електронної бібліотеки) баз да-

них і знань у галузі держави і права;  

 розробку та впровадження інформаційно-пошукової 

системи “Дослідження з проблем держави і права, які ви-

конані та виконуються в Україні” тощо. 

За 10 років науковцями НДЦПІ АПрН України ство-

рено, впроваджено та підтримується у робочому стані 7 

інформаційно-пошукових систем (баз даних). 

У мережі Інтернет функціонує веб-сторінка НДЦПІ 

(www. ndcpi.org.ua), яка містить відомості про його струк-

туру, напрямки діяльності, наукову продукцію та іншу   

інформацію.  

 

Впровадження проектів 
 

НДЦПІ АПрН України активно співпрацює з Управлінням комп’ютеризованих систем 

Апарату Верховної Ради України, Секретаріатом Кабіне-

ту Міністрів України, Інститутом законодавства Верхов-

ної Ради України, Департаментом інформаційних техно-

логій МВС України, Управлінням інформаційних техно-

логій Верховного Суду України, Інформаційно-аналітич-

ним центром Координаційного комітету по боротьбі з 

організованою злочинністю та корупцією, навчальними 

закладами, центральними, обласними, районними струк-

турами державного управління у відповідності з планами 

спільних робіт та угодами. 

Загальна кількість угод та спільних планів робіт складає понад 80. 

 

Видавнича діяльність 
 

Частина виконаних розробок та впроваджених проектів у 1999 – 2009 рр. знайшла відо-

браження в понад 420 публікаціях у фахових виданнях, монографіях, підручниках, посібниках.  

 

Тип видання Кількість 

Монографії 24 

Підручники 2 

Посібники 22 

Словники 2 

Наукові журнали 23 

Коментарі 3 

Брошури 28 

Наукові доповіді та тези наукових доповідей 37 

Наукові статті у журналах та газетах 257 

Аналітичні огляди 3 

Проекти законів та нормативно-правових актів 5 

Інформаційно – пошукові системи (бази даних на CD) 7 

Автоматизоване робоче місце аналітика-кримінолога 1 

Свідоцтво про реєстрацію авторського права  7 

http://www.bod.kiev.ua/
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Основними з наукових публікацій є такі: 

 

ПРАВОВА ІНФОРМАТИКА (системна інформатизація законотворчої,   

правоохоронної, судочинної та правоосвітньої діяльності): Монографія   

/ М.Я. Швець, Р.А. Калюжний, В.М. Брижко, В.С. Цимбалюк та ін.;                                   

  За ред. М.Я. Швеця та Р.А. Калюжного – К.: ІВА, 2003. – 168 с.  

        Рецензенти: академік НАН України І.В. Сергієнко та  

                              член-кореспондент АПрН України В.В. Костицький. 

        Висвітлено актуальні теоретичні та практичні питання побудови, 

упровадження та використання інформаційних систем і технологій у зако-

нотворчій, правоохоронній, судовій та правоосвітній діяльності. 

 

ПРАВОВА ІНФОРМАТИКА: Підручник. У 2-х томах / Авт. кол.: М. Швець, 

В. Брижко, Л. Задорожня, В. Цимбалюк та ін.; За ред. В.Я. Тація, М.Я. Швеця, 

Я.Ю. Кондратьєва. – К.: Парламентське видавництво, 2004. – Т. 1. – 416 с. 

 Рецензенти: академік НАН України І.В. Сергієнко та  

                      член-кореспондент АПрН України В.В. Костицький. 

Розглянуто питання курсу “правова інформатика”: системна інфор-

матизація законотворчої діяльності, виборчого та референдумного процесів, 

правоохоронних органів, у сфері оподаткування, судочинства, правоосвітньої 

діяльності та державної політики у сфері інформатизації 

 

 ТЕЗАУРУС EUROVOC: автоматизована інформаційно-аналітична       

система порівняння законодавства України із законодавством країн ЄС: 

Посібник / Авт. кол.: М. Швець, О. Копиленко, С. Дорогих, В. Гавловський,       

В. Брижко, Ю. Клімашевська, В. Хахановський, В. Цимбалюк, Г. Шабанін,          

С. Швець; За ред. академіка НАН України В.Я. Тація та академіка АПН Укра-

їни  В.О. Зайчука. – К.: Парлам. вид-во, 2004. – 383 с.  

     Розглянуто питання інформаційно-пошукового тезауруса з розширеною 

версією багатомовного тезауруса Європейського парламенту EUROVOC, 

який визнаний міжнародним стандартом, що використовується для обробки 

та пошуку інформації в базах даних  держав-членів ЄС. 

 

СИСТЕМНА ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ЗАКОНОТВОРЧОЇ ТА ПРАВООХОРОННОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ: Наукове видання / Авт. кол.: Швець М., Брижко В.,  

Буржинський В., Дорогих С., Л., Здзеба І., Раціборинський Б., Целуйко М., 

Хахановський В., Швець С.; За ред. Дурдинця В.В., Зайчука В.О., Тація В.Я. 

– К.: “Навчальна книга”, 2005. – 639 с. 

Рецензенти: академік НАН України І.В. Сергієнко та  

                     член-кореспондент АПрН України В.В. Костицький. 

Висвітлено теоретичні і практичні питання побудови, впровадження та 

використання інформаційних систем і технологій у законотворчій, 

правозастосовній та правоосвітній діяльності. 

 

 

javascript:show('zmist.html')
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 Інформатизація, право, управління (організаційно-правові 

питання): Посібник / В. Цимбалюк, В. Гавловський, 

          Р. Калюжний, М. Швец. – К.: “Ін-юре”, 2002. 

 Інформаційне забезпечення управлінської діяльності в     

     умовах інформатизації: організаційно-правові    

    питання теорії і практики / Р. Калюжний, М. Швець, 

В. Шамрай та ін.;  Заг. ред. Р. Калюжного, В. Шамрая. 

– К.: КВІЦ, 2002. 

 Інформаційно-пошукова система “Законодавство”. 

    – К.: НДЦПІ АПрН України, 2003. 

 Інформаційно-пошукова система “Термінологія 

законодавства”. – К.: НДЦПІ АПрН України, 2003. 

 Вступ до інформаційної культури та  
  інформаційного права  /  В. Цимбалюк, Р. Калюжний,  

  М. Швець, В. Брижко та ін. – К.: ІВА, 2003. 

 Права человека и защита персональных данных 

    / А. Баранов, В. Брижко, Ю. Базанов.  

– К.: ГКСИ Украины, 2000. 

 Правовий механізм захисту персональних даних: 

  Монографія / В. Брижко; За ред. д.е.н., професора  

  М.Я. Швеця. – К.: Парлам. вид-во, 2003. 

 е-будущее и информационное право  
  / В. Брижко, В. Цимбалюк и др.; Под ред.  

Р. Калюжного, М. Швеца. – К.: “Интеграл”, 2002; 

 Інформаційне суспільство: Дефініції  
   / В. Брижко, В. Цимбалюк та ін.; За ред. М. Швеця, 

    Р.Калюжного. – К: “Інтеграл”, 2002. 

 Основи інформаційного права України: Навч. посіб. 

   / В. Цимбалюк, В. Гавловський, В. Гриценко та ін.;  

   За ред. М. Швеця, Р. Калюжного та П. Мельника. 

   – К.: Знання, 2004. 

 Комп’ютерна злочинність: Навч. посіб. 

  / П. Біленчук, Б. Романюк, В. Цимбалюк та ін.  

– К.: Атіка, 2002. 

 Системна інформатизація виборчих і  

референдумних процесів в Україні: Монографія  

/ В. Фурашев, М. Коваль, С. Маглюй.  

– К.: Парлам. вид-во, 2004. 

 Питання вдосконалення  законодавства України  

    у сфері інформації та інформатизації; За ред.   

    члена-кореспондента АПрН України М.Я. Швеця.    

     – К.: НДЦПІ АПрН України, 2003. 

 

 

НАУКОВО–ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ПРАВОВОЇ 

ІНФОРМАТИКИ 

АКАДЕМІЇ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ 

В.М. Брижко 

 

 

ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ 

ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ 

ДАНИХ 
 

                       Монографія 

 

 

 

 

 

 
 

Київ 

Парламентське видавництво 

2003 
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  е-майбутне та інформаційне право / В. Брижко, В. Цимбалюк, 

М. Швець, Ю. Базанов; За ред. члена-кореспондента АПрН України 

М.Я. Швеця // 2-е вид., доп. – К.: НДЦПІ АПрН України, 2006.  – 234 с.   

 

  Інформаційне право та правова інформатика у 

сфері захисту персональних даних  / В. Брижко, 

М. Гуцалюк, В. Цимбалюк, М. Швець; За ред.  

члена-кореспондента АПрН України  М.Я. Швеця.  

– К.: НДЦПІ АПрН України, 2005.  – 451 с. 

 

 Системна інформатизація правоохоронної  

   діяльності; За ред. В. Дурдинця, М. Швеця. 

   – К.: НДЦПІ АПрН України, 2007 р. – 382 с. 

 

 е-боротьба в інформаційних війнах та інформа-

ційне право: Монографія / В. Брижко,  М. Швець, 

В. Цимбалюк; За ред. члена-кореспондента АПрН 

України, д.е.н., професора М. Швеця. – К.: НДЦПІ 

АПрН України, 2007 р. – 234 с.  

 

  Моделирование информационно-электораль-

ных процессов: Монография / В. Фурашев,       

Д. Ландэ, С. Брайчевский. – К.: НДЦПИ АПрН   

      Украины, 2007. – 182 с. 

 

  Електронна комерція: правові засади та захо-

ди удосконалення: Монографія / В. Брижко,       

А. Новицький, В. Цимбалюк, М. Швець; За ред.   

А. Москаленко, к.ф.-м. наук О. Гладківської.  – К.: 

НДЦПІ АПрН України, 2008 р. – 149 с.  

 

 Правомірні засоби доступу громадян до інфо-

рмації: Наук.-прак. посібник / А. Марущак.        

– Біла Церква: “Буква”, 2006. – 432 с. 

 

 Електронний банкінг у контексті захисту                
                                            персональних даних: Наукове видання                                          

                                            / В. Брижко, Ю. Базанов, М. Швець; За ред.       

    члена-кореспондента АПрН України М.Швеця.  

     – К.: НДЦПІ АПрН України, 2008 р. – 141 с.  

 

 Інформаційне право: нормативні та методоло-

гічні засади упорядкування інформаційних від-

носин: Монографія / В.М. Брижко, М.Я. Швець // 

Рецензенти: М.Я. Сегай, академік Академії правових 

наук України, д.ю.н., професор, заслужений діяч на-

уки і техніки України; Р.А. Калюжний, академік 

Міжнародної академії інформатизації, д.ю.н., профе-

сор. – К.: НДЦПІ АПрН України, 2009 р. – 290 с. 

 

 

 

 

 

 

Інформаційне право : 

нормативні та методологічні 

засади упорядкування  

інформаційних відносин 

Науково-дослідний центр  
правової інформатики 

Академії правових наук України 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

Київ  
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Періодичні видання – “Бібліотека баз даних і знань  

у галузі держави і права на дисках”: 
 

 

- інформаційно-пошукова система “Законодавство” з повними  

   базами даних “Законодавство України”, Законопроекти”,  

   “Київ”, “Крим”; 

- тезаурус країн ЄС “EUROVOC”; 

- ІПС “Дослідження в галузі держави і права”; 

- науковий фаховий журнал “Правова інформатика” ; 

- підручник “Правова інформатика”; 

- ділова імітаційна гра “Розбій”. 

 
 
 
 

 

База даних  

"Законопроекти" 

     Має тексти понад 22 800 зако-

нопроектів, зареєстрованих у  

Верховній Раді України, з їх пов-

ною історією від подання депу-

татами до підписання Президен-

том України. 

База даних  

"Законодавство України": 

- закони, постанови Верховної      

  Ради України; 

- кодекси України; 

- укази і розпорядження  

  Президента України; 

- декрети, постанови і  

  розпорядження Кабінету  

  Міністрів України; 

- документи міністерств та  

  відомств, що зареєстровані в  

  Міністерстві юстиції України; 

- міжнародні документи (угоди,  

  конвенції, декларації); 

- документи, що роз’яснюють  

  нормативні акти; 

- тлумачний словник – понад  

  45 000 термінів щодо законів    

   України тощо.  

Всього понад 274 000 документів 

з можливістю перегляду всіх  

редакцій.  

База даних "Термінологія 

законодавства України"   

тлумачний словник - понад 

45 000 термінів, що вико-

ристовуються в законах. 

 База даних  "Судова  

 практика" 

Має понад 12 700 доку-

ментів Конституційного 

Суду України, Верховного 

Суду України, Вищих гос-

подарського та адміністра-

тивного судів України, Тре-

тейського суду, Ради суддів 

України, спеціалізованих та 

загальних судів України, 

Міжнародного комерційно-

го арбітражного суду при 

Торгово-промисловій пала-

ті України, Європейського 

суду з прав людини, між-

народних судів.  

База даних "Київ" 

     Має понад 10 700 доку-

ментів Київської міської 

ради, Київської міської 

державної адміністрації, 

Київського міського голо-

ви, головних управлінь 

КМДА.  

 

 

 
 

База даних  "Крим" 

     Має понад 14 300 документів 

АРК: Верховна Рада, Прези-

дент, Рада Міністрів, міністерс-

тва та відомства, Державна по-

даткова адміністрація, Кримська 

регіональна таможня, та інші. 

База даних 

"Міжнародні документи" 

Має понад 7 800 міжнарод-

них договорів, актів, декларацій, 

домовленостей, заяв, звернень, 

кодексів, комюніке, конвенцій, 

концепцій, меморандумів, пак-

тів, програм, резолюцій, рішень, 

статутів, тарифів, угод, хартій 

та інших документів, що стосу-

ються відношень України з іно-

земними країнами та міжнарод-

ними організаціями.  
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Багатомовний тезаурус Європейського Союзу "EUROVOC" 
 

3-х томне видання та ІПС на основі матеріалів спільного проекту  

Апарату Верховної Ради України,  

Науково-дослідного центру Академії Правових наук України та  

Інституту законодавства Верховної Ради України 

 

 

 Інформаційно-пошуковий тезаурус є розширеною 

версією багатомовного тезауруса Європейського пар-

ламенту EUROVOC, який визнаний міжнародним 

стандартом, що більше 18 років використовується для 

обробки та пошуку інформації в ба-

зах даних органів, установ, інститу-

тів ЄС і ряду держав-членів ЄС та 

їхніх користувачів. 

        

Понятійно-термінологічна база 

даних містить понад 6000 еквівален-

тів понять українською, англійською, французькою та російською мовами, їх 

зв'язки та різні способи вираження для кожної з мов. 

Призначений для спеціалістів, що займаються підготовкою та експерти-

зою законопроектів, систематизацією законодавства, розробкою автоматизо-

ваних довідково-пошукових та аналітичних систем правової інформації, порівняльного аналі-

зу, а також усіх зацікавлених у вирішенні проблем уніфікації та гармонізації законодавства 

України із законодавством ЄС.  

 

Інформаційно-пошукова система 

 "Дослідження в галузі держави і права" 
 

У базі даних представлена інформація про виконані і захищені дисертаційні дослідження з 

проблем держави і права 

(кандидатські та доктор-

ські роботи) та науково-

дослідні роботи, що про-

водилися різними органі-

заціями по даній тематиці 

у період з 1992 по 2008 

роки (понад 6000 робіт). 

ІПС передбачає по-

шук за темами робіт, клю-

човою фразою, словом або його частиною, за певною 

спеціальністю, науковим керівником, виконавцем, типом (докторська/кандидатська), періодом, 

передбачена можливість відбору інформаційних матеріалів у будь-якій комбінації перелічених 

умов. 

         ІПС призначена для координуючих органів, наукових та навчальних закладів, дослідни-

ків. У ній представлена різна довідкова, статистична інформація, є можливість перевірки наяв-

ності подібних дисертаційних досліджень перед затвердженням теми роботи, з метою вияв-

лення дублювань (плагіату). 
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Електронна версія підручника  

"Правова інформатика" 
 

      Навчальне видання щодо теоретичних та практичних питань побу-

дови, впровадження інформаційних систем і технологій у законотвор-

чій, правозастосовній, виборчій, фінансовій, правоохоронній, судовій та 

правоосвітній діяльності, детально розглянуті питання: 

      - системної інформатизації законотворчої діяльності на прикладі си-

стеми інформаційно-аналітичного забезпечення законотворчої діяльно-

сті Верховної Ради України (ІПС “Законодавство”, “Законопроект”, 

“Термінологія законодавства України”, GLIN, EUROVOC, інформацій-

но-технічний комплекс “Рада”); 

      - системної інформатизації виборчого та референдумного процесів в Україні (ЄІАС “Ви-

бори”, складові: ІАС “Вибори народних депутатів України”, “Вибори Президента України”, 

“Всеукраїнський референдум”, реєстр політичних партій України та їх територіальних утво-

рень – БД “Політичні партії України”); 

       - системної інформатизації діяльності правоохоронних органів (інформаційні системи: 

“Інтегрований банк даних”, “Розшук”, “Оперативно-довідкова картотека”, “Пізнання”, “Нар-

кобізнес”, “Арсенал”, “Статистика”, “Кримінолог-аналітик”, “Патрульно-постова служба”); 

       - системної інформатизації правоосвітньої діяльності в Україні;  

 - фінансово-правової інформатики у сфері оподаткування (АРМи: “Звіт”, “Облік платників”, 

“Свідоцтво ПДВ”, “Касові апарати”, “КРП”, “Облік податків та платежів”, “Аудит”, “Митни-

ця”, “Держдоходи”, “Пільги”, “Прийняття та обробка звітів” та інші); 

       - застосування законодавства у сфері інформації та інформатизації України (аналіз базо-

вих законів та деяких нормативних актів у сфері інформації та інформатизації України); 

        - державної політики у сфері інформатизації. 

  Розраховано на фахівців у галузі державного управління, юристів, економістів, студентів 

та викладачів навчальних закладів юридичного профілю, осіб, які досліджують, вивчають та 

використовують сучасні інформаційні системи соціально-економічного призначення.  

 

 

      Електронна версія наукового фахового        

      журналу "Правова інформатика"  

 
       Постановою Президії ВАК України від 8 червня 2005 року № 2-05/5 

журнал “Правова інформатика” включено до переліку наукових фахо-

вих видань з юридичних наук. 

       Засновники журналу: Науково-дослідний центр правової інформа-

тики Академії правових наук України та Інститут законодавства Верхо-

вної Ради України. 

       Тематична спрямованість: інформаційно-аналітичне висвітлення 

та інформування про погляди, практичні результати науковців та фахів-

ців різних галузей господарства, а також про зарубіжний досвід упоряд-

кування та шляхи нормативно-правового регулювання інформаційних відносин в електронно-

му інформаційному суспільстві. 

       Електронний масив містить понад 300 публікацій науковців із питань стану та перспектив 

правової інформатики, інформаційного права та інформаційної безпеки. 
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Президент Академії правових наук України 

академік НАН України В.Я. Тацій вручає диплом 

лауреата Премії ім. Яр. Мудрого завідувачу 

відділу НДЦПІ АПрН України С. Антоненку 

 

Визнання результатів роботи 
 

За результатами розробок, впроваджених проектів та наукових праць співробітникам 

НДЦПІ АПрН України неодноразово присуджувались державні та галузеві премії. 

У 1998 році за результатами розробки “Система інформаційно-аналітичного забезпечення 

законотворчого процесу” колектив авторів на  

чолі з М.Я. Швецем удостоєний  Державної 

премії України в галузі науки і техніки. 

У 2003 році, у номінації “За видатні     

заслуги в законотворчій, правозастосовчій та 

судовій діяльності”, лауреатами Премії імені 

Ярослава Мудрого  визнано:  

М. Швеця, члена-кореспондента АПрН 

України, професора, лауреата Державної премії 

України в галузі науки і техніки, заслуженого   

діяча науки і техніки України; 

Р. Калюжного, академіка міжнародної 

Академії інформатизації, доктора юридичних 

наук, професора; 

В. Брижко, кандидата юридичних наук,  старшого 

наукового співробітника, заслуженого винахідника рес-

публіки, лауреата Премії науково-технічної творчості; 

В. Гавловського, кандидата юридичних наук, 

старшого наукового співробітника;  

В. Цимбалюка,  кандидата юридичних наук,   

старшого наукового співробітника; 

І. Здзебу, лауреата Державної премії України в 

галузі науки і техніки; 

   В. Саницького; 

   Ю. Клімашевську. 

 

У 2008 році,  у номінації “За видатні досягнення в науково-дослідницькій діяльності з 

проблем правознавства”, лауреатами Премії імені Ярослава Мудрого визнано: 

Б. Раціборинського, кандидата економічних наук, 

старшого наукового співробітника;  

В. Хахановського, кандидата юридичних наук, 

доцента; 

С. Антоненка, завідувача відділу системної інфо-

рматизації законотворчої діяльності Науково-

дослідного центру правової інформатики Академії пра-

вових наук України; 

В. Дурдинця, Першого заступника Голови Верхо-

вної Ради України  (1992-1994 рр.), радника МВС Укра-

їни, почесного професора Київського національного 

університету внутрішніх справ; 

В. Зайчука, Керівника Апарату Верховної Ради 

України, академіка Академії педагогічних наук України; 

В. Буржинського, начальника Департаменту ін-

формаційних технологій Міністерства внутрішніх справ України. 

 

Під час вручення Державної премії України в галузі 

науки і техніки за розробку “Система інформаційно-

аналітичного забезпечення законотворчого процесу” 
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У 1998 році Указом Президента України від 01 грудня 2008 року № 1122/2008 присуджено 

премію Президента України для молодих вчених:  

А.  Марущаку, кандидату юридичних наук, доценту, стар-

шому науковому співробітнику; 

С. Швецю, науковому співробітнику АПрН України,         

здобувачу наукового ступеня кандидата юридичних наук. 

У привітанні Голова Комітету з державних премій України в    

галузі науки і техніки Президент Академії наук України  академік 

Б.Є. Патон зазначив: “Сердечно вітаю Вас з високою відзнакою –  присуджен-

ням щорічної премії Президента України для молодих вчених 2008 року.  

Хай доля збагачує Вас життєвою  мудрістю, енергією, натхненням та радістю сьогодення.  

Нових Вам творчих успіхів!” 

 

Подальші плани та напрями наукових досліджень 
 

Тематика подальших планів та напрямів наукових досліджень НДЦПІ АПрН України  

пов’язана з системною інформатизацією законотворчої, нормотворчої, правоохоронної, судової, 

виборчої, референдумної та правоосвітньої діяльності. 

Актуальними щодо напрямів наукових досліджень є: 

 участь у подальшому розвитку та удосконаленні нормативно-правової бази щодо суспі-

льних інформаційних відносин у зв’язку з реалізацією положень Закону України “Про основні 

засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2005 – 2015 роки ” від 09.01.2007 р. № 

537-V та Національної програми інформатизації стосовно становлення інформаційного права, 

систематизації та кодифікації інформаційного законодавства; 

 участь у розробках, спрямованих на виконання завдань Загальної програми адаптації за-

конодавства України до законодавства Європейського Союзу, зокрема щодо актуалізації і впро-

вадження української версії тезауруса Європейського парламенту EUROVOC для використання 

в українських дослідницьких, законодавчих та виконавчих структурах; 

 участь у розробленні Єдиної комп’ютерної інформаційної системи правоохоронних ор-

ганів з питань боротьби зі злочинністю; 

 участь у розробках, спрямованих на виконання завдань Національної програми освіти 

України; 

 розроблення, модифікація, поповнення електронної “Системи (бібліотеки) баз даних і знань 

у галузі держави і права” та інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності Апарату Верховної 

Ради України, МВС України, Міністерства науки і освіти України та інших замовників; 

 розроблення та експертиза проектів нормативно-правових актів з питань інформації, ін-

форматики, інформатизації та інформаційного права.  

~~~~~~~~~~~~ * * * ~~~~~~~~~~~~~ 

 

 
 


