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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, освітній 

ступень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів: 

заочна –3 

Галузь знань 

26 «Цивільна безпека»  

 

Спеціальність 

262 «Правоохоронна 

діяльність» 

 
Рік підготовки: 

 1-й 

Загальна кількість 

годин: 90. 

Семестр 

 1,2-й 

Лекції 

 
Освітній ступень 

магістр 

 6 год. 

Практичні, семінарські 

 4 год. 

Самостійна робота 

 80 год. 

Вид контролю: залік 

  

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета. 

Метою викладання навчальної дисципліни “Інформаційно-аналітичне 

забезпечення правоохоронної діяльності» є:  оволодіння слухачами основними 

положеннями теорії, методології інформації та управління інформаційними 

процесами для досягнення ефективності в управлінської діяльності, а також 

всебічна інформаційна підтримка практичної діяльності правоохоронних 

органів у боротьбі зі злочинністю на основі комплексу організаційних, 

нормативно-правових, технічних, програмних і інших заходів. 

Завдання.  

Основними завданнями вивчення дисципліни “Інформаційно-аналітичне 

забезпечення правоохоронної діяльності» є завдання інформатизації всієї 

системи національної поліції (НП). Відповідно до інформаційної політики це 

завдання нерозривно пов'язано з формуванням інформаційного середовища 

підрозділів НП, що складається з відомчих інформаційних ресурсів і всієї 

інформаційної інфраструктури МВС. Ефективність інформаційного середовища 

правоохоронних органів забезпечується за рахунок комплексного, системного 

підходу до рішення проблем техніко-технологічного й соціально-політичного 

характеру. Рішення останніх проблем пов'язано, у першу чергу, з відкритістю 

інформаційного середовища для суспільства, що дає можливість реалізувати 

погоджені інтереси громадян, суспільства й держави на системній основі. 



Теоретичні знання та практичні навички одержані протягом вивчення 

навчальної дисципліни «Інформаційно-аналітичне забезпечення 

правоохоронної діяльності" дадуть змогу майбутнім фахівцям на 

кваліфікованому рівні застосовувати інформаційні системи та підсистеми в 

практичній діяльності. Поважне місце у вивченні курсу займають питання 

забезпечення управління, а саме такі його аспекти як інформаційне, 

документаційне, правове, кадрове, матеріально-технічне та фінансове, а також 

правила та положення наукової організації праці в органах внутрішніх справ. 

Перелік компетентностей, формування яких забезпечує вивчення 

навчальної дисципліни (з ОПП): 

Загальні компетентності: ЗК1. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. ЗК2. Знання та розуміння предметної області та 

розуміння професійної діяльності. ЗК4. Здатність використовувати 

інформаційні та комунікаційні технології. ЗК5. Здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями. ЗК8. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

Спеціальні компетентності (СК): СК4.Спроможність організовувати і 

керувати діяльністю підрозділів, створених для виконання завдань у сфері 

правоохоронної діяльності. СК10. Здатність аналізувати, оцінювати й 

застосовувати сучасні інформаційні технології під час рішення професійних 

завдань. СК12. Здатність до використання технічних приладів та спеціальних 

засобів, інформаційно-пошукових систем та баз даних, спеціальної техніки, 

оперативних та оперативнотехнічних засобів, здійснення оперативно-

розшукової діяльності. СК.16. Здатність викладати юридичні дисципліни на 

високому теоретичному й методичному рівні, впроваджувати інноваційні 

технології, методи і засоби навчання. СК.17. Здатність здійснювати 

дослідження форм і способів застосування спеціальних прийомів і засобів 

правоохоронної діяльності з урахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду. 

Результати навчання: РН1. Зрозуміло і недвозначно доносити власні 

знання, висновки та аргументацію до фахівців і нефахівців; зокрема, під час 

публічних виступів, дискусій, проведення занять. РН3. Організовувати та 

керувати діяльністю підрозділів, які здійснюють правоохоронну діяльність. 

РН5. Аналізувати умови і причини вчинення правопорушень, визначати шляхи 

їх усунення. РН7. Оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт у 

процесі управління правоохоронним підрозділом в різних умовах обстановки, а 

також розробляти відповідні аналітичні та інформаційні матеріали, робити усні 

та письмові звіти та доповіді. РН9. Використовувати у професійній діяльності 

сучасні інформаційні технології, бази даних та стандартне і спеціалізоване 

програмне забезпечення. РН10. Користуватись державною системою урядового 

зв’язку, Національною системою конфіденційного зв’язку, формування та 

реалізації державної політики у сферах кіберзахисту критичної інформаційної 

інфраструктури, державних інформаційних ресурсів та інформації, 

криптографічного та технічного захисту інформації, телекомунікацій, 

користування радіочастотним ресурсом України, поштового зв’язку 

спеціального призначення, урядового фельд’єгерського зв’язку. РН13. 

Відшуковувати необхідну інформацію в спеціальній літературі, базах даних, 

інших джерелах інформації, аналізувати та об’єктивно оцінювати інформацію. 

РН20. Планувати і виконувати наукові дослідження в сфері правоохоронної 

діяльності, обирати ефективні методи та засоби дослідження, аналізувати 



результати дослідження та обґрунтовувати його висновки. РН21. Викладати 

юридичні дисципліни на високому теоретичному й методичному рівні, 

розробляти відповідне науково-методичне забезпечення, впроваджувати 

інноваційні технології, методи і засоби навчання. 

Міждисциплінарні зв’язки: дана навчальна дисципліна тісно пов'язана і 

логічне доповнює такі навчальні дисципліни, як «Основи управління в НП», 

«Організація розкриття і розслідування злочинів», «Кримінальний аналіз», 

«Використання сучасних інформаційних технологій в ОРД», «Управлыння в 

правоохоронній діяльності», «Протидія кіберзлочинності». Успішне її вивчення 

вимагає від здобувачів знання різних законодавчих і нормативних актів, а також 

цілого комплексу спеціальних знань, які були придбані в перелічених 

навчальних дисциплінах. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Тема 1. Понятійний апарат. Інформаційно-аналітична діяльність як 

специфічний різновид людської діяльності. 

 

Поняття про інформаційно-аналітичну діяльність. Мета та завдання 

аналітичного забезпечення (оперативне отримання інформації; збір, обробка та 

узагальнення інформації; забезпечення захисту інформації). Нормативно-

правова база аналітичного забезпечення в НП. Підготовка, навчання та 

перепідготовка кадрів для інформаційно-технічних служб НП. 

Департамент інформаційних технологій: історія виникнення та розвитку, 

структура та завдання. Тенденції розвитку систем аналітичного забезпечення 

правоохоронних органів.  

Система безпеки та захисту інформації в НП. Позитивні та негативні риси 

втілення сучасної обчислювальної техніки в НП. 

Теоретичні знання: у наслідку вивчення даної теми слухач повинні знати 

роль і місце інформації в діяльності НП, поняття про аналітичне забезпечення, 

його мету та завдання, структуру та завдання Департаменту інформаційно-

аналітичного забезпечення, нормативно-правове забезпечення діяльності 

інформаційних служб та підрозділів. 

Практичні навички: при вивченні даної теми курсант, слухач повинні 

вміти отримувати необхідну інформацію з веб-сайту Департаменту 

інформаційно-аналітичного забезпечення 

Методичні рекомендації: при вивченні цієї теми слухач повинен 

засвоїти, що поняття аналітичне забезпечення немає однозначного визначення. 

Для певного виду діяльності надається певне визначення цього поняття, але 

аналітичне забезпечення  слід розглядати як управлінську функцію будь-якої 

діяльності, якій властиві певні принципи та ознаки, і яка направлена на 

ефективне вирішення певних управлінських задач. При розгляданні питання 

про Інформаційно-аналітичне забезпечення правоохоронної діяльності потрібно 

основну увагу приділяти інформаційно-технічному забезпеченню (бази даних, 

використання персональних комп'ютерів, при обробці інформації). 

Самостійна робота. При самостійній підготовці слід визначити основі 

тенденції та проблеми розвитку системи аналітичного забезпечення НП. Також 



визначити шляхи ефективного вирішення завдань сучасного аналітичного 

забезпечення НП по розкриттю та розслідуванню злочинів.  

З даної теми передбачено читання лекції та проведення семінарського 

заняття, формою контролю є усне опитування слухачів під час проведення 

занять.  

 

Тема 2. Методи організації інформаційно - аналітичної діяльності. 

Принципи прогнозу інформаційних подій і процесів 

 

Методи організації ІАД. Поняття загальноприйнятого алгоритму 

діагностики інформаційних подій і процесів. Поняття про методи збору 

аналітичної інформації.  

Проблема інтерпретації фактів та типові помилки в аналітичних 

висновках. Поняття та методи аналітичних прогнозів.  

Етапи прогнозування. Моделі та типи прогнозів.  

Теоретичні знання: у наслідок вивчення даної теми слухачі повинні 

знати поняття алгоритму діагностики інформаційних подій і процесів. Поняття 

про методи збору аналітичної інформації.  

Проблема інтерпретації фактів та типові помилки в аналітичних 

висновках. Поняття та методи аналітичних прогнозів. Етапи прогнозування. 

Моделі та типи прогнозів. Визначення інформаційно-аналітичного 

забезпечення, принципи організації інформаційного-аналітичного процесу, 

вимоги до інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності НП,  

Практичні навички: при вивченні даної теми слухачі повинні вміти 

інтерпретувати факті та типові помилки в аналітичних висновках та мати 

поняття та методи аналітичних прогнозів.  

Методичні рекомендації: при вивченні цієї теми слухачі повинні знати, 

які обліки ведуться на різних рівнях системи аналітичного забезпечення. 

Матеріали даної теми пов'язані з практичною діяльністю різних підрозділів НП. 

Також слід засвоїти, що інформаційно-аналітична робота – це постійна дослідна 

діяльність (функція процесу управління), що охоплює своїм змістом широкий 

комплекс організаційних заходів і методичних прийомів дія вивчення і оцінки 

інформації про зовнішні та внутрішні фактори функціонування системи 

управління щодо виконання визначених для неї мети і завдань. На практиці 

аналітичне забезпечення охоплює систему руху і перетворення інформації. 

Інформаційно-аналітичний процес у сфері управління являє собою процес 

пошуку, збору, переробки та подання інформації у формі, придатній для її 

використання при прийнятті управлінських рішень.  

Самостійна робота. Під час самостійної підготовки до даного заняття 

слухачі повинні приділити увагу сучасній нормативній базі, що регламентує 

визначення інформаційно-аналітичного забезпечення, принципи організації 

інформаційного-аналітичного процесу, вимоги до інформаційно-аналітичного 

забезпечення діяльності НП. 

З даної теми передбачено читання лекції, проведення семінарського 

заняття, формою контролю є усне опитування слухачів під час проведення 

занять.  

 



Тема 3. Інформаційний процес: суть і значення.  Інформаційні посередники 

як функціональні складники системи інформаційно-аналітичної діяльності 

 

Поняття та сутність інформаційного процесу. Складники (етапи) 

інформаційно-аналітичного процесу. Причини викривлення інформації.  

Інформаційні шуми, бар’єри та їх вплив на якісні та кількісні показники 

інформації. Загальна характеристика поняття «інформаційні посередники». 

Бібліотеки як універсальна форма інформаційного посередництва. ЗМІ як 

потужний ресурс інформаційного посередництва. Суспільно-інформаційна роль 

реклами.  

Теоретичні знання: у наслідок вивчення даної теми слухачі повинні 

знати поняття та сутність інформаційного процесу. Складники (етапи) 

інформаційно-аналітичного процесу. Причини викривлення інформації.  

Інформаційні шуми, бар’єри та їх вплив на якісні та кількісні показники 

інформації. Загальна характеристика поняття «інформаційні посередники». 

Бібліотеки як універсальна форма інформаційного посередництва. ЗМІ як 

потужний ресурс інформаційного посередництва.   

Практичні навички: при вивченні даної теми слухачі повинні вміти 

інтерпретувати факті та типові помилки в аналітичних висновках та мати 

поняття та методи аналітичних прогнозів.  

Методичні рекомендації: при вивченні цієї теми слухачі повинні знати, 

які обліки ведуться на різних рівнях системи аналітичного забезпечення. 

Матеріали даної теми пов'язані з практичною діяльністю різних підрозділів НП. 

Також слід засвоїти, що інформаційно-аналітична робота – це постійна дослідна 

діяльність (функція процесу управління), що охоплює своїм змістом широкий 

комплекс організаційних заходів і методичних прийомів дія вивчення і оцінки 

інформації про зовнішні та внутрішні фактори функціонування системи 

управління щодо виконання визначених для неї мети і завдань. На практиці 

аналітичне забезпечення охоплює систему руху і перетворення інформації. 

Інформаційно-аналітичний процес у сфері управління являє собою процес 

пошуку, збору, переробки та подання інформації у формі, придатній для її 

використання при прийнятті управлінських рішень.  

Самостійна робота. Під час самостійної підготовки до даного заняття 

слухачі повинні приділити увагу сучасній нормативній базі, що регламентує 

визначення інформаційно-аналітичного забезпечення, принципи організації 

інформаційного-аналітичного процесу, вимоги до інформаційно-аналітичного 

забезпечення діяльності НП. 

З даної теми передбачено читання лекції, проведення семінарського 

заняття, формою контролю є усне опитування слухачів під час проведення 

занять.  

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

заочна форма 

усього 
у тому числі 

л с інд с.р 



1 2 3 4 5 6 

Тема 1. Понятійний апарат. 

Інформаційно-аналітична діяльність як 

специфічний різновид людської 

діяльності 

30 2 2  26 

Тема 2. Методи організації 

інформаційно-аналітичної діяльності. 

Принципи прогнозу інформаційних 

подій і процесів 

28 2   26 

Тема 3. Інформаційний процес: суть і 

значення.  Інформаційні посередники як 

функціональні складники системи 

інформаційно-аналітичної діяльності 

32 2 2  28 

Усього годин 90 6 4  80 

 

5. Теми семінарських занять (заочна форма навчання) 
 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. 
Тема 1. Понятійний апарат. Інформаційно-аналітична діяльність як 

специфічний різновид людської діяльності 
2 

2. 

Тема 2. Інформаційний процес: суть і значення.  Інформаційні 

посередники як функціональні складники системи інформаційно-

аналітичної діяльності 

2 

 Усього годин 4 

 

 

 

 

 

6. Самостійна робота (заочна форма навчання) 

 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Тема 1. Понятійний апарат. Інформаційно-аналітична діяльність 

як специфічний різновид людської діяльності 
26 

2. Тема 2. Методи організації інформаційно-аналітичної діяльності. 

Принципи прогнозу інформаційних подій і процесів 
26 

3. Тема 3. Інформаційний процес: суть і значення. Інформаційні 

посередники як функціональні складники системи інформаційно-

аналітичної діяльності 

28 

 Усього годин 80 
 

7. Методи навчання 

Вибір методів навчання зумовлений характером пізнавальної діяльності 

здобувачів вищої освіти  та особливостями навчального процесу у вищій школі. 

Зокрема, для досягнення мети навчальної дисципліни, формування комплексу 

відповідних знань та вмінь застосовуються пояснювально-ілюстративний, 

репродуктивний, проблемно-пошуковий та дослідницький методи. 

 

8. Оцінювання результатів освітньої діяльності 



(для заочної форми навчання) 

Система оцінювання передбачає накопичення 100 балів з кожної 

навчальної дисципліни, які перераховуються в національну шкалу та шкалу 

оцінювання ЄКТС. Остаточною оцінкою з навчальної дисципліни за семестр є 

підсумкова семестрова оцінка, що складається з балів поточного й семестрового 

контролю і дорівнює максимально 100 балам. Оцінювання знань ЗВО 

здійснюється за уніфікованою системою, яка поширюється на всі навчальні 

дисципліни незалежно від обсягу та тривалості викладання. 

З навчальних дисциплін, що вивчаються продовж двох і більше семестрів, 

підсумком є середньозважена оцінка, з урахуванням результатів за попередні 

семестри. 

Види робіт, які складають суму підсумкових балів здобувача вищої освіти: 

- робота на семінарських, практичних заняттях (аудиторна робота) –      

50 балів (на початку кожного семестру науково-педагогічний працівник в 

залежності від тематичного плану – кількості семінарських та практичних 

занять, передбачених тематичним планом - визначає максимальну кількість 

навчальних занять, на яких здобувач вищої освіти може отримати не більше  

50-ти балів). Кількість балів за одне навчальне заняття, в залежності від 

активності та прояву знань і вмінь здобувача вищої освіти, становить: «3», «4» 

або «5». В кінці семестру (заліково-екзаменаційної сесії) науково-педагогічний 

працівник розраховує суму підсумкового балу за роботу здобувача вищої освіти 

на семінарських та практичних заняттях за формулою: 
 

∑П= 
∑КБ 

×50, 
(∑кз×5)×0,66 

 

де: 

∑ П – підсумковий бал за роботу на семінарських та практичних заняттях; 

∑КБ – сума накопичених балів  («3», «4», «5») під час семінарських та 

практичних занять; 

∑кз – кількість семінарських та практичних занять, передбачених тематичним 

планом за семестр; 

 «5» - максимальна кількість балів за одне навчальне заняття; 

«0,66» - балансуючий коефіцієнт; 

«50» - максимальна кількість балів, яку може накопичити здобувач вищої 

освіти на семінарських та практичних заняттях; 

- самостійна робота – 30 балів (у разі, якщо у семестрі робочою 

програмою навчальної дисципліни передбачено більше 1-єї самостійної роботи, 

тоді 30 балів ділиться на їх кількість, це і буде максимальна кількість балів за 

одну самостійну роботу); 

- залік/екзамен – 40 балів; 

- наукова робота (як додатковий здобуток) – 10 балів. 

З метою підвищення поточного рейтингу успішності ЗВО має право 

перескладати усі форми поточного контролю (семінарські, практичні заняття, 

самостійну роботу тощо) відповідно до графіку, встановленого науково-

педагогічним працівником, але не пізніше останнього навчального заняття 

перед підсумковим контролем. 



ЗВО, який в результаті складання підсумкового контролю сумарно 

накопичив менше 60-ти балів, допускається до повторного перескладання 

підсумкового контролю після закінчення заліково-екзаменаційної сесії.  

Якщо ЗВО не з’явився на підсумковий контроль до екзаменаційної 

відомості вноситься сумарна кількість накопичених балів отриманих ним в 

результаті навчання.    

9. Критерії оцінювання знань 

Оцінка “відмінно”/ А – виставляється, якщо здобувач вищої освіти  має 

глибокі і системні знання, вміє узагальнювати теоретичний матеріал, 

співвідносити загальні знання з конкретними ситуаціями; оволодів навиками 

аналізу, моделювання та адекватного оцінювання ситуації; обізнаний з 

науковими працями вітчизняних та зарубіжних фахівців в даній галузі; матеріал 

викладає логічно, послідовно, переконливо і аргументовано. 

Оцінка “добре”/ В, С – виставляється, якщо здобувач вищої освіти  

показав достатній рівень знання курсу; надав правильні, але не зовсім повні  

визначення термінів; засвоїв основи аналітичного методу; допускає незначні 

неточності в розкритті окремих теоретичних положень. 

Оцінка “задовільно”/ D, Е – виставляється, якщо здобувач вищої освіти  в 

цілому засвоїв теоретичний матеріал курсу навчальної дисципліни, але 

декламує із деякими упущеннями при визначенні основних явищ та процесів; 

намагається висловити своє ставлення до проблемних питань, хоча і не зовсім 

аргументовано; вміє аналізувати набуті теоретичні знання і співвідносити їх з 

конкретними ситуаціями; викладає матеріал непослідовно, неточно, з наявними 

помилками.   

Оцінка “незадовільно”/ FX, F – виставляється, якщо здобувач вищої 

освіти  виявив слабкі (відсутні) знання теоретичного матеріалу навчальної 

дисципліни; не зміг дати визначення основних категорій та явищ; відсутні 

знання основних норм і визначень; матеріал викладається непослідовно, 

нелогічно, фрагментарно та з допущенням помилок. 

Оцінка А, В, С, D, E / “задовільно” – виставляється, якщо здобувач вищої 

освіти  виявив достатньо повні знання матеріалу навчальної дисципліни; вміє 

узагальнювати теоретичний матеріал, співвідносити загальні знання з 

конкретними ситуаціями, дає правильні, хоча і не завжди повні відповіді на 

поставлені запитання;  допускає неточності у розкритті окремих теоретичних 

положень, норм та визначень. 

Оцінка “незадовільно”/ FX, F – виставляється, якщо здобувач вищої 

освіти  виявив слабкі знання або повну неготовність щодо вивчення ним 

матеріалу навчальної дисципліни; не зміг дати визначення основних термінів та 

визначень; викладає матеріал непослідовно, нелогічно, фрагментарно, неточно, 

стисло; відсутня переконливість у викладенні матеріалу. 



Шкала оцінювання: національна та ECTS 

За внутрішньою 

шкалою закладу вищої 

освіти в балах 

За шкалою ECTS /За національною шкалою  

 Вноситься до відомості 

 Екзамен залік 

90 – 100 А/Відмінно  

А,В,С,D,Е/Зарахов

ано 

 

82-89 В/Добре  

74-81 С/Добре 

64-73 D/Задовільно 
60-63 Е/Задовільно 

35-59 

FX/Незадовільно  FX/Не зараховано 

з можливістю повторного складання 

0-34 

F/Незадовільно F/Не зараховано 

з обов’язковим повторним курсом 

 

 

10. Питання для підсумкового контролю 

Перелік питань для підготовки до заліку 

 

1. Інформаційно-аналітичне забезпечення правоохоронної діяльності: 

поняття, мета, завдання. 

2. Історія виникнення та розвитку інформаційно-аналітичної діяльності.  

3. Суть та основні принципи інформаційно-аналітичної діяльності.  

4. Методи  аналітики, їх універсальність в процесі пізнання.  

5. Специфіка аналітики в системі сучасних наук: проблеми і 

перспективи.  

6. Проблема інтерпретації фактів в інформаційній діяльності та типові 

помилки.  

7. Види інформаційно-аналітичної роботи: суть, особливості 

класифікації та функціонування.  

8. Особливості  викривлення та спотворення інформації в інформаційно-

аналітичній діяльності.  

9. Комунікація як процес у структурі людської цивілізації:  

документознавчий аспект.  

10. Становлення і розвиток інформаційного суспільства: проблеми і 

перспективи.  

11. Особливості  національної моделі розвитку інформаційного 

суспільства.  

12. Сучасні концепції розвитку цивілізацій: перспективи і загрози.   



13. Особливості забезпечення безпеки національного інформаційного 

простору.  

14. Процес глобалізації і Україна: виклики та проблеми.  

15. Україна в світовому інформаційному просторі: проблема вибору.  

16. Недоліки правової бази України в інформаційній сфері.  

17. Концепція Нового міжнародного інформаційного порядку і її вплив на 

Україну.  

18. Слабкість інформаційних позицій України в світовому 

інформаційному просторі.  

19. Зовнішні чинники впливу на українську інформаційну політику.  

20. Міжнародний імідж України та шляхи його покращення.  

21. Фактори результативності роботи аналітика.  

22. Етапи і порядок підготовки інформаційно-аналітичних документів.  

23. Проблема «пастки часу» і засоби її подолання.  

24. Прогностична діяльність в інформаційно-аналітичному процесі.  

25. Специфіка інформаційних систем аналітичної обробки інформації.  

26. Інформаційні війни в структурі сучасних світових процесів:  виклики 

та загрози.  

27. Причини інформаційних війн в світлі глобалізаційних змін.  

28. Особливості технологій ведення інформаційних війн.  

29. Безпека України та інформаційні війни: стан та перспективи.  

30. Проблеми захисту та збереження інтелектуальної власності.  

31. Вдосконалення інформаційної безпеки України.  

32. Специфіка організації інформаційних послуг.  

33. Організація інформаційної діяльності підприємства.  

34. Кадрове забезпечення інформаційно-аналітичної діяльності.  

35. Матеріально-технічне забезпечення інформаційно-аналітичної 

діяльності.  

36. Правове  забезпечення інформаційно-аналітичної діяльності.  

37. Інформаційні технології формування іміджу України.  

 

11. Рекомендована література: 

Базова 

1. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 року № 

254к/96 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – ст. 141. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80  

2. Про Національну поліцію : Закон України від 05 жовтня 2016 р. № 

580-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2015. № 40-41. ст. 379. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19  

3. Про оперативно-розшукову діяльність : Закон України від 08 жовтня 

2016 р. № 2135-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. №22. ст. 303. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12


4. Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах : 

Закон України від 01 серпня 2016 р. № 80/94-ВР // Відомості Верховної Ради 

України – 1998. № 27-28. ст. 181. https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80/94-

%D0%B2%D1%80  

5. Про інформацію : Закон України від 25 червня 2016 р. № 2657-XII // 

Відомості Верховної Ради України. – 1992. № 48. Ст. 651. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12  

6. Про Національну програму інформатизації : Закон України від 01 

серпня 2016 р. № 74/98-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998. № 

27-28. Ст. 181. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/98-%D0%B2%D1%80  

7. Про державну таємницю : Закон України від 09 серпня 2015 р. № 

3855-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1999. № 49. Ст. 428. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3855-12  

8. Про електронні документи та електронний документообіг : Закон 

України від 07 листопада 2018 р. № 2155-VIII // Відомості Верховної ради 

України. – 2003, № 36. Ст.275 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15#Text  

9. Інструкція з організації реагування на заяви та повідомлення про 

кримінальні, адміністративні правопорушення або події та оперативного 

інформування в органах (підрозділах) Національної поліції України, 

затверджена наказом МВС України від 16 лютого 2018 р. № 111. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0371-18  

10. Положення про інтегровану інформаційно-пошукову систему органів 

внутрішніх справ України, затвердженого наказом МВС України від 12 жовтня 

2009 № 436, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2009 р. 

за № 1256/17272. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1256-09  

11. Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових 

розслідувань, затвердженого за погодженням з МВС, Службою безпеки, 

Національним антикорупційним бюро, Державною фіскальною службою 

України, наказом Генерального прокурора України від 06 квітня 2016 р. №  

139, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 03червня 2013 р. за № 

680/28810. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0680-16  

12. Положення про інформаційно-телекомунікаційну систему 

«Інформаційний портал Національної поліції України», затверджене наказом 

МВС України від 03 серпня 2017 р. № 676, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 28 серпня 2017 р. № 1059/30927. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1059-17  

13. Положення про інформаційно-телекомунікаційну систему 

прикордонного контролю "Гарт-1" Державної прикордонної служби України, 

затверджене наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України 

30.09.2008 N 810 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1086-08   

14. Інструкція з організації обліку та руху кримінальних проваджень в 

органах досудового розслідування Національної поліції України, затверджена 

наказом МВС України від 14 квітня 2016 р. № 296, затвердженою в Міністерстві 

юстиції України 22 червня 2016 р. за № 884/29014. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0884-16  

15. Інструкція з формування та ведення інформаційної підсистеми «СЛІД» 

інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної 

https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80/94-%D0%B2%D1%80
https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80/94-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/98-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3855-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0371-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1256-09
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0680-16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1059-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1086-08
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0884-16


поліції України», затверджена наказом МВС України від 16 березня 2020 р. № 257 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0319-20   

16. Інструкція з формування та ведення інформаційної підсистеми 

«Дорожньо-транспортна пригода» інформаційно-телекомунікаційної системи 

«Інформаційний портал Національної поліції України», затверджена наказом 

МВС України від 15 липня 2020 року № 533 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0726-20   

17. Інструкція з формування та ведення інформаційної підсистеми "Гарпун" 

інформаційно-телекомунікаційної системи "Інформаційний портал Національної 

поліції України", затверджена наказом МВС України від 13 червня 2018 року № 

497 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0787-18  

18. Інструкція з формування та ведення інформаційної підсистеми «Атріум» 

інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної 

поліції України», затверджена наказом МВС України від 11 грудня 2019 року № 

1032 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0217-20  

19. Інструкція з  формування та ведення інформаційної підсистеми 

"Єдиний облік" інформаційно-телекомунікаційної системи "Інформаційний 

портал Національної поліції України", затверджена наказом МВС України від 

14 червня  2019 року № 508 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0739-19#Text 

Допоміжна 

1. Кавун С.В. Лабораторний практикум з навчальної дисципліни 

«Інформаційна безпека»: навчально-практичний посібник / С.В. Кавун, В.В. 

Носов, В.В. Огурцов, О.В. Манжай. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2008. - 256 с. 

2. Катеринчук І.П. Інформаційне забезпечення діяльності 

правоохоронних органів України: проблеми теорії і практики : монографія. 

Одеса : ОДУВС, 2015. 392. 

3. Методичні рекомендації щодо виявлення, фіксації та вилучення 

криміналістично значущої інформації з мобільних пристроїв під час 

розслідування кримінальних правопорушень / Д.С. Афонін, К.Ю. Ісмайлов, Д.В. 

Лісніченко, О.І. Постол. Одеса: Одеський державний університет внутрішніх 

справ, 2018. 38 с.  

4. Перепелиця М.М. Здійснення оперативно-розшукових заходів шляхом 

використання кіберпростору / М.М. Перепелиця. О.В. Манжай, В.В. Шендрик. 

– К: Друкарня МВС України, 2010. – 146 с. (Допущено МВС України) 

5. Перепелиця М.М. Використання комп’ютерних технологій в 

оперативно-розшуковій діяльності: навчальний-посібник / М.М. Перепелиця, 

О.В. Манжай, В.В. Шендрик; за заг. ред. О.М. Бандурки. – Одеса : ОДУВС, 

2011. – 146 с. – з іл. 

6. Ковалів М.В. Інформаційно-аналітична робота в НП // Проблеми 

аналітичного забезпечення діяльності практичних підрозділів НП та 

впровадження інформаційних технологій в навчальний процес. – Львів, 2004. – 

С. 126-134. 

7. Нормативно-правове забезпечення системи аналітичного забезпечення 

НП України. http://www.pravo.vuzlib.net/book_n046_page_40.html 

8. Тероризм: сучасний стан та міжнародний досвід боротьби: посібник; 

За ред. Я.Ю. Кондратьєва, В.В. Романюта. – С.257-254. 

12. Інформаційні ресурси 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0319-20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0726-20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0787-18
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1. www.rada.gov.ua – Офіційний сайт Верховної Ради України.  

2. http://ippi.org.ua/ - науково-дослідний центр правової інформатики. 

3. http://textbooks.net.ua – електронна бібліотека. 

4. http://radnuk.info – український юридичний портал «Радник» 

 

13. Тематика контрольних робіт для заочної форми навчання 

 

Контрольні роботи направляються до університету не пізніше одного 

місяця до початку сесії. Обов'язково вказується прізвище, ім'я та по-батькові, 

№ факультету та учбова група. Наприкінці роботи надається перелік 

використаної літератури (від 10 до 15 джерел), ставиться підпис слухача та 

дата виконання контрольної роботи. 

Для допуску до заліку, слухач повинен виконати індивідуальні 

завдання у вигляді написання домашньої контрольної роботи по курсу 

навчання, завдання обирає залежно від першої літери прізвища. 

 

Варіант № 1 

Теоретичні питання: 

1. Історія виникнення та розвитку інформаційно-аналітичної діяльності. 
2. Охарактеризуйте програму для візуалізації Tableau та порівняйте її з IBM i2 

Analyst's Notebook. 

3. Які особливості оформлення аналітичного документу. 

Практична частина. 

Використовуючи програму Power BI Desktop зробіть дашборд із 3-х або більш 

Microsoft Excel таблиць, які містять що найменш 5 стовбців та 50 строк. 

 

Варіант № 2 

Теоретичні питання: 

1. Дайте характеристику загальнонауковим методам аналітики. 
2. Опишіть матеріально-технічне забезпечення інформаційно-аналітичної 

діяльності 

3. Охарактеризуйте аналітичні документи в правоохоронній діяльності. 

Практична частина. 

За допомогою платформи Prezi Present зробіть презентацію що найменш на 20 

слайдів на тему «Операційні системи». 

 

Варіант № 3 

Теоретичні питання: 

1. Суть та основні принципи інформаційно-аналітичної діяльності. 

2. Наведіть професіограму аналітика. Охарактеризуйте ділові якості аналітика. 
3. Охарактеризуйте програму IBM i2 Analyst's Notebook. 

Практична частина. 

Використовуючи програму Power BI Desktop зробіть дашборд із 3-х або більш 

Microsoft Excel таблиць, які містять що найменш 5 стовбців та 50 строк. 

 

Варіант № 4 



Теоретичні питання: 

1. Охарактеризуйте об’єкти та суб’єкти інформаційно-аналітичної діяльності. 

1. Україна в світовому інформаційному просторі: проблема вибору. 
2. Охарактеризуйте програми Power BI Desktop та Tableau. 

Практична частина. 

За допомогою платформи Prezi Design зробіть презентацію що найменш на 20 

слайдів на тему «Блокчейн та криптовалюти: сучасний стан та перспективи 

розвитку». 



Варіант № 5 

Теоретичні питання: 

1. Назвіть ознаки, за якими інформація поділяється на види. Порівняйте 

отримані результати. 

2. Назвіть принципи роботи біткойна. Як формуються блоки. 
3. Охарактеризуйте програму для візуалізації Tableau. 

Практична частина. 

За допомогою платформи Prezi Design зробіть презентацію що найменш на 20 

слайдів на тему «Побудова персонального комп'ютера». 

 

Варіант № 6 

Теоретичні питання: 

1. Охарактеризуйте суть та актуальність інформаційно-аналітичної роботи. 

2. Охарактеризуйте основні методи збору інформації. 
3. Охарактеризуйте програми Power BI Desktop та Tableau. 

Практична частина. 

За допомогою сценарного методу розробити шляхи виходу із кризових 

ситуацій на конкретному прикладі. 

 

Варіант № 7 

Теоретичні питання: 

1. Поясніть основне правило інформаційно-аналітичного процесу. Наведіть та 

опишіть схему обороту інформації. 

2. Дайте визначення поняттям «прогноз» та «прогнозування». Надайте 

характеристику суміжних понять. 

3. Охарактеризуйте програму для візуалізації Tableau. 

Практична частина. 

За допомогою платформи Prezi Design зробіть презентацію що найменш на 20 

слайдів на тему «Впровадження кримінального аналізу в правоохоронну 

діяльність України». 

 

Варіант № 8 

Теоретичні питання: 

1. Дайте визначення поняття «аналітика» та порівняйте її з інформаційно- 

аналітичної діяльністю. 

2. Які проблеми захисту та збереження інтелектуальної власності. 
3. Назвіть основні засоби комунікації та захисту даних. 

Практична частина. 

За допомогою платформи Prezi Design зробіть презентацію що найменш на 20 

слайдів на тему «Шифрування дисків». 

 

Варіант № 9 

Теоретичні питання: 

1. Прогностична діяльність в інформаційно-аналітичному процесі. 

2. Які недоліки правової бази України в інформаційній сфері. 
3. Надайте порівняльну характеристику інструментів Prezi та PowerPoint. 



Практична частина. 

Використовуючи програму Power BI Desktop зробіть дашборд із 3-х або більш 

Microsoft Excel таблиць, які містять що найменш 5 стовбців та 50 строк. 

 

Варіант № 10 

Теоретичні питання: 

1. Види інформаційно-аналітичної роботи: суть, особливості класифікації та 

функціонування. 

2. Які особливості національної моделі розвитку інформаційного суспільства. 

3. Охарактеризуйте сучасні інструменти для візуалізації даних. 

Практична частина. 

Використовуючи програму Tableau зробіть дашборд із 3-х або більш 

Microsoft Excel таблиць, які містять що найменш 3 стовбців та 25 строк. 

 

Варіант № 11 

Теоретичні питання: 

1. Проведіть аналіз розвитку терміну «інформація». Назвіть параметри 
інформації. 
2. Зробіть міжнародний аналіз методик оцінки достовірності інформації. 

Порівняйте їх з українською системою. 

Практична частина. 

За допомогою платформи Prezi зробіть презентацію що найменш на 20 слайдів 

на тему «Шифрування дисків». 

 

Варіант № 12 

Теоретичні питання: 

1. Дайте визначення понять інформаційно-аналітична діяльність, аналітична 

діяльність, аналітична робота, інформація. Охарактеризуйте специфіку 

наведених понять. 

2. Охарактеризуйте проблему інтерпретації фактів в інформаційній 

діяльності та типові помилки. 

Практична частина. 

Використовуючи програму Power BI Desktop зробіть дашборд із 3-х або більш 

Microsoft Excel таблиць, які містять що найменш 5 стовбців та 50 строк. 

Варіант № 13 

Теоретичні питання: 

1. Назвіть основні функції інформаційно-аналітичної діяльності. 

2. Специфіка аналітики в системі сучасних наук: проблеми та перспективи. 

3. Надайте порівняльну характеристику інструментів Prezi та PowerPoint. 

Практична частина. 

Використовуючи програму IBM i2 Analyst's Notebook зробіть схему зв’язків 

Вашої родини та їх близьких знайомих, що найменш 30 осіб з занесенням 

максимальної кількості атрибутів (імена та фамілії можуть бути вигадані). 

 

Варіант № 14 

Теоретичні питання: 



1. В чому полягає сутність методів аналізу та синтезу. 

2. Охарактеризуйте програми Power BI Desktop та Tableau. 

Практична частина. 

Використовуючи програму IBM i2 Analyst's Notebook зробіть схему зв’язків 

Вашої групи, методиста та структури університету. 

 

Варіант № 15 

Теоретичні питання: 

1. Що таке систематизація інформації? Яка мета опису даних. 

2. Чим відрізняється метод експерименту від методу моделювання? 

3. Охарактеризуйте програму IBM i2 Analyst's Notebook. 

Практична частина. 

Використовуючи програму Power BI Desktop зробіть дашборд із 3-х або більш 

Microsoft Excel таблиць, які містять що найменш 5 стовбців та 50 строк. 

 

Варіант № 16 

Теоретичні питання: 

1. Назвіть методи аналітики та їх універсальність в процесі пізнання. 

2. Зробіть міжнародний аналіз методик оцінки достовірності інформації. 

Порівняйте їх з українською системою. 

Практична частина. 

Використовуючи програму Tableau зробіть дашборд із 3-х або більш 

Microsoft Excel таблиць, які містять що найменш 3 стовбців та 25 строк. 

 

Варіант № 17 

Теоретичні питання: 

1. Яка структура даних блокчейна біткойна. Назвіть формати ключей біткойна. 
2. Які методи використовуються при побудові емпіричних знань та переходу 

від емпіричних знань до теоретичних. 

3. Охарактеризуйте програму IBM i2 Analyst's Notebook. 

Практична частина. 

Провести тижневий моніторинг ЗМІ на актуальну регіональну тематику. За 

результатом підготувати аналітичну довідку. 

Варіант № 18 

Теоретичні питання: 

1. Назвіть найпоширеніші види аналізів інформаційних процесів і явищ. 
2. Особливості забезпечення безпеки національного інформаційного простору. 

Практична частина. 

Використовуючи програму Power BI Desktop зробіть дашборд із 3-х або більш 

Microsoft Excel таблиць, які містять що найменш 3 стовбця та 25 строк. 

 

Варіант № 19 

Теоретичні питання: 

1. Охарактеризуйте основні різновиди ІАД. 
2. Зробіть міжнародний аналіз методик оцінки достовірності інформації. 

Порівняйте їх з українською системою. 



3. Охарактеризуйте програму IBM i2 Analyst's Notebook. 

Практична частина. 

Проведіть тижневий моніторинг ЗМІ на актуальну всеукраїнську тематику. 

Підготуйте аналітичну довідку. 

 

Варіант № 20 

Теоретичні питання: 

1. Подайте класифікацію джерел інформації та зробить порівняльний аналіз. 

2. Охарактеризуйте галузеві методи, які використовуються в правоохоронній 

діяльності. 

Практична частина. 

Проведіть транзакцію в будь-якій криптовалюті між банком України та 

криптобіржої. Надайте скриншоти. 

 

Варіант № 21 

Теоретичні питання: 

1. Опишіть криптографію в біткойні. Як працюють транзакції в біткойні. 
2. Які особливості технологій ведення інформаційних війн. 

3. Надайте порівняльну характеристику інструментів Prezi та PowerPoint. 

Практична частина. 

Використовуючи програми IBM i2 Analyst's Notebook зробіть схему зв’язків 

Вашої групи, методиста та структури університету. 

 

Варіант № 22 

Теоретичні питання: 

1. Яка специфіка організації інформаційних послуг. 
2. Дайте характеристику основним методам організації інформаційно- 

аналітичної діяльності. 

3. Охарактеризуйте програму IBM i2 Analyst's Notebook. 

Практична частина. 

Підготуйте SWOT-аналіз на правоохоронну тематику. 

 

Варіант № 23 

Теоретичні питання: 

1. Правове забезпечення інформаційно-аналітичної діяльності в Україні. 

2. Окресліть загальноприйнятий алгоритм діагностики інформаційних подій і 

процесів. 

3. Надайте порівняльну характеристику інструментів Power BI Desktop та 

Prezi. 

Практична частина. 
За допомогою сценарного методу розробити шляхи виходу із кризових 

ситуацій. Наведіть конкретний приклад. 

 

Варіант № 24 

Теоретичні питання: 
1. Яка специфіка інформаційних систем аналітичної обробки інформації. 



2. Зробіть міжнародний аналіз методик оцінки достовірності інформації. 

Порівняйте їх з українською системою. 

Практична частина. 

Провидіти тижневий моніторинг ЗМІ на актуальну регіональну тематику. За 

результатом підготувати аналітичну довідку. 

 

Варіант № 25 

Теоретичні питання: 

1. Надайте правову позицію щодо регламентацію криптовалют та блокчейну 
2. Особливості викривлення та спотворення інформації в інформаційно- 

аналітичній діяльності. 

3. Охарактеризуйте програми Power BI Desktop та 

Tableau. Практична частина. 

Використовуючи програми IBM i2 Analyst's Notebook зробіть схему зв’язків 

Вашої групи, методиста та структури університету. 

 


