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Кафедра  

Кафедра цивільного права та процесу,  

Кафедра математики, статистики та інформаційних 

технологій 

Курс та семестр 2 курс, 4 семестр 

Форма контролю Залік  

Викладач (орієнтовно) 

Лекції, практичні заняття, консультації:  

БІЛОУСОВ Юрій Валерійович, професор кафедри цивільного 

права та процесу, адвокат, провідний науковий співробітник 

Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва 

імені академіка Ф. Г. Бурчака, голова відділення Асоціації 

правників України в Хмельницькій області, кандидат юридичних 

наук, професор. 

ХУУП імені Леоніда Юзькова  
https://univer.km.ua/profile/bilousov-yuriy-valeriyovych.  

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9209-0378 

Facebook: https://www.facebook.com/yurii.bilousov 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/yuriibilousov 

Academia.edu: https://independent.academia.edu/YuriyBilousov 

Google 

Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=bJ8AP_YAAAAJ 

До проведення занять можуть залучатися наступні науково-

педагогічні працівники:  

ГАРІЄВСЬКА Мирослава Богданівна, доцентка кафедри 

цивільного права та процесу, керівниця Громадської приймальні 

(клініки), кандидатка юридичних наук, доцентка. 

ХУУП імені Леоніда Юзькова  

https://univer.km.ua/profile/hariyevska-myroslava-bohdanivna.  

ТРАЧ Оксана Михайлівна, доцентка кафедри цивільного права 

та процесу, кандидатка юридичних наук, доцентка. 

ХУУП імені Леоніда Юзькова  

https://univer.km.ua/profile/trach-oksana-mykhaylivna.  

ФЕДОРЧУК Ольга Степанівна, доцентка кафедри математики, 

статистики та інформаційних технологій, кандидатка 

педагогічних наук, доцентка 
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ХУУП імені Леоніда Юзькова  

https://univer.km.ua/profile/fedorchuk-olha-stepanivna.  

Мета навчальної дисципліни  

Навчальна дисципліна «Робота з відкритим даними» — це 

вибіркова навчальна дисципліна, що вивчається студентами в 

третьому семестрі на першому (бакалаврському) освітньому рівні 

здобувачів вищої освіти ступеня бакалавр за спеціальністю 

081 Право та спеціальності 293 Міжнародне право.  

Мета навчального курсу — формування комплексних знань, умінь 

та навичок про алгоритми роботи відкритих даних та практичні 

навички роботи з ними, розвиток юридичного стилю мислення 

через посилення цифрової складової юридичної практики.  

Основні завдання навчальної дисципліни:  

● ознайомити студентів-правників з наявними відкритими даними 

та принципами роботи з ними;  

● відпрацювання практичних навичок роботи з відкритими 

даними під час виконання ситуативних завдань;  

● опанування основних принципів і ефективних прийомів роботи 

з відкритими даними;  

● формування навичок швидкої адаптації до новостворених баз 

даних, зокрема до новостворених реєстрів;  

● навчити студентів використовувати здобуту теоретичну базу під 

час вивчення правничих дисциплін та у професійній діяльності 

шляхом роботи з відповідними базами даних.  

Знати:  

● термінологічний апарат, що стосується роботи з відкритими 

даними;  

● основні принципи роботи з відкритими даними;  

● у яких саме відкритих даних міститься інформація, яка є 

необхідною для здійснення юридичних досліджень;  

● алгоритми пошуку інформації у відкритих даних;  

● структуру реєстрів та фактори, що впливають на їх наповнення;  

● способи і методи візуалізації даних.  

Уміти:  

● оперативно здійснювати пошук необхідної інформації у 

відкритих базах даних;  

● швидко пристосовуватися до появи нових баз даних у випадку 

виникнення необхідності роботи з ними;  

● правильно сформувати запит на отримання інформації для 

виконання практичних завдань;  

● будувати логічний взаємозв’язок між інформацією, отриманою 

з цих реєстрів, створювати візуалізації на основі даних;  

● здійснювати пошук та аналіз наявної судової практики 

відповідно до поставленого завдання. 

Програмні компетентності, 

які здобуваються під час 

вивчення навчальної 

дисципліни відповідно до 

стандарту вищої освіти 

Загальні компетентності: 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 

ЗК3. Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності 

ЗК6. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій 

ЗК7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

Спеціальні (фахові) компетентності: 

https://univer.km.ua/profile/fedorchuk-olha-stepanivna


СК7. Здатність застосовувати знання завдань, принципів і 

доктрин національного права, а також змісту правових інститутів, 

щонайменше з таких галузей права, як: конституційне право, 

адміністративне право і адміністративне процесуальне право, 

цивільне і цивільне процесуальне право, кримінальне і 

кримінальне процесуальне право 

СК8. Знання і розуміння особливостей реалізації та застосування 

норм матеріального і процесуального права 

СК12. Здатність аналізувати правові проблеми, формувати та 

обґрунтовувати правові позиції 

СК13. Здатність до критичного та системного аналізу правових 

явищ і застосування набутих знань у професійній діяльності. 

Результати навчання 

відповідно до стандарту 

вищої освіти 

Програмні результати навчання: 

РН1. Визначати переконливість аргументів у процесі оцінки 

заздалегідь невідомих умов та обставин 

РН2. Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті 

аналізованої проблеми і демонструвати власне бачення шляхів її 

розв’язання 

РН3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних 

джерел 

РН4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі 

аналізу відомої проблеми 

РН8. Використовувати різноманітні інформаційні джерела для 

повного та всебічного встановлення певних обставин 

РН14. Належно використовувати статистичну інформацію, 

отриману з першоджерел та вторинних джерел для своєї 

професійної діяльності 

РН15. Вільно використовувати для професійної діяльності 

доступні інформаційні технології і бази даних 

РН16. Демонструвати вміння користуватися комп’ютерними 

програмами, необхідними у професійній діяльності 

РН21. Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, 

виокремлювати юридично значущі факти і формувати 

обґрунтовані правові висновки. 

Зміст навчальної дисципліни 

Тема 1. Основні поняття роботи з відкритими даними в 

юридичній практиці  

Тема 2. Загальні положення про відкриті правничі бази даних 

Тема 3. Юридичні інформаційно-пошукові відкриті бази даних 

Тема 4. Державні реєстри 

Тема 5. Особливості роботи з реєстрами, що містять судову 

практику 

Тема 6. Робота з недержавними сервісами відкритих даних 

Тема 7. Сучасні технології та електронні сервіси в юридичній 

практиці 

Тема 8. Електронне судочинство 

Додаткові аргументи та 

пояснення  

Робоча програма розроблена на основі і з використанням 

модельної навчальної програми «Робота з відкритими даними в 

юридичній практиці», розробленої командою Хмельницького 

університету управління та права імені Леоніда Юзькова «IK Law 

Improvement», яка стала переможцем Хакатону з реформування 

юридичної освіти (2020 р.), організованому Лігою студентів 

Асоціації правників України за сприяння Програми USAID «Нове 

правосуддя». https://uba.ua/ukr/news/8193/ 

https://uba.ua/ukr/news/8193/


Навчальна дисципліна рекомендована до впровадження у 

Методичних рекомендаціях із застосування стандартів вищої 

освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) 

рівнів зі спеціальності 081 Право.  

Авторами модельної навчальної програми є Катерина 

МУКОМЕЛА, тоді студентка 4-го курсу юридичного факультету 

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда 

Юзькова (нині - студентка магістратури); Іван КОГУТ, тоді 

студент 1-го курсу магістратури юридичного факультету 

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда 

Юзькова (нині – аспірант, інтерн Верховної Ради України); Денис 

ІВАНОВ, керівник експертної групи з впровадження та оцінки 

якості надання електронних послуг Директорату розвитку 

електронних послуг Міністерства цифрової трансформації 

України. 

Програму поширено на підставі Creative Commons Attribution 

4.0 International license (CC BY 4.0). Детальніше українською 

про ліцензію за посиланням.  
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