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1. Опис навчальної дисципліни 

 

 
Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, освітній 

ступень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

заочна форма навчання 

 
Кількість кредитів – 3 

Галузь знань 
26 «Цивільна безпека» 

 

Спеціальність 

262 «Правоохоронна 

діяльність» 

 Рік підготовки:1-й, 2-й 

Загальна кількість 

годин - 90 

Семестр 

2-й та 3-й 

Лекції 

  

 
Освітній ступінь 

магістр 

6 год. 

Семінарські 

4 год. 

Самостійна робота 

80 год. 

Індивідуальні завдання: 

Вид контролю: залік 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета викладання навчальної дисципліни «Використання сучасних 

інформаційних технологій в оперативно-розшуковій діяльності» формування у 

здобувачів вищої освіти системи знань щодо інформаційних технологій, 

правових аспектів використання інформаційних технологій в сфері оперативно- 

розшукової діяльності; правових режимів використання інформації, 

інформаційних технологій, організації інформаційної діяльності. 

Завдання: 

 ознайомлення здобувачів вищої освіти з сучасними інформаційними 

системами та технологіями, що використовуються у діяльності оперативних 

підрозділів НПУ; 

 формування самостійного мислення, поглиблення навичок аналізу сучасних 

інформаційних технологій, що використовуються під час здійснення 

оперативно-розшукової діяльності; 

 формування уявлень щодо інформаційно-аналітичного забезпечення 

управлінської діяльності в галузі ОРД; 

 прищеплюванню умінь та навичок щодо застосування набутих протягом 

попереднього навчання знань до прийняття об’єктивних, своєчасних, 

професійних рішень. 
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Перелік компетентностей, формування яких забезпечує вивчення 

навчальної дисципліни (з ОПП). 

Загальні компетентності: 

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. ЗК 3. 

Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. ЗК 4. Здатність 

вчитися і оволодівати сучасними знаннями. ЗК 5. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу інформації з різних джерел. ЗК 6. Здатність генерувати 

нові ідеї. ЗК 7. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. ЗК 8. 

Здатність приймати обґрунтовані рішення. ЗК 9. Здатність спілкуватися з 

представниками інших професійних груп різного рівня. ЗК 14. Здатність 

здійснювати безпечну діяльність та забезпечувати заходи і дії щодо захисту 

людей та об’єктів промисловості. 

Спеціальні компетентності: 

СК 1. Здатність розробляти та аналізувати математичні моделі 

кримінологічних, природних, техногенних і соціальних об’єктів та процесів. 

СК 2. Здатність планувати і проводити системні дослідження, виконувати 

математичне та інформаційне моделювання динамічних процесів. СК 3. 

Використовувати методологію системного аналізу для прийняття рішень в 

складних системах. СК 4. Здатність формувати нові гіпотези та дослідницькі 

задачі в області системного аналізу та прийняття рішень, вибирати належні 

напрями для їх застосування. СК 7. Здатність розробляти функції 

прогнозування динаміки розвитку процесів різної природи в детермінованому і 

стохастичному середовищі та оцінювати якість прогнозу. СК 8. Здатність 

застосовувати методи кількісного і якісного оцінювання ризиків, розроблення 

алгоритмів управління ризиками в складних системах різної природи. СК 12. 

Здатність аналізувати вплив масової комунікації на аудиторію та застосовувати 

соціологічну методологію вивчення масової комунікації до аналізу традиційних 

і нових медіа. СК 13. Здатність впроваджувати управлінські і технічні заходи 

покращення державного управління. СК 15. Здатність застосовувати сучасні 

інформаційні технології при вирішенні задач оперативно-розшукової 

діяльності. 

Результати навчання: 

ПРН 10. Знати моделі, методи та алгоритми прийняття рішень в умовах 

конфлікту, нечіткої інформації, невизначеності і ризику; 

ПРН 13. Прогнозувати дії людей в різних ситуаціях; 

ПРН 14. Проводити обробку, упорядкування даних, їх опис та оцінку 

даних в процесі кримінального аналізу; 

ПРН 20. Вміти працювати з різними джерелами, розшукувати, 

обробляти, аналізувати та синтезувати отриману інформацію. 

Міждисциплінарні зв’язки: Навчальні дисципліни Кримінальна 

розвідка, Сучасні інформаційні технології, Інформаційне право, Інформаційно- 

аналітичне забезпечення правоохоронної діяльності, Право інтелектуальної 

власності, Криміналістика, Оперативно-розшукова діяльність. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

 

Тема 1. Комп’ютерна розвідка – як сучасна технологія оперативного 

пошуку. Комп’ютерні засоби оперативно-розшукової ідентифікації 
 

Сутність комп’ютерної розвідки. Елементи поняття «зняття інформації з 

електронних інформаційних систем або їх частин, якщо доступ до них не 

обмежується їх власником, володільцем або утримувачем або не пов’язаний з 

подоланням системи логічного захисту. Підстави для здійснення комп’ютерної 

розвідки. Основні напрями здійснення та основні функції комп’ютерної 

розвідки. Характеристика найбільш розповсюджених методів ідентифікації 

особи. Основні положення біометричної ідентифікації особи. 

 
Тема 2. Застосування сучасних інформаційно-аналітичних технологій для 

вирішення завдань оперативно-розшукової діяльності 
 

Оперативне розпізнавання як вид оперативно-розшукової діагностики. 

Об’єкти особистого пошуку. Сутність оперативного розпізнавання за ознаками 

зовнішності. Категорії об’єктів розпізнання (предмети, речовини і документи). 

Характеристика біометричної інформаційно-пошукової системи 

відеоспостереження. Напрями попередження терористичних загроз на об’єктах 

транспортної інфраструктури. Поліцейський скринінг як один із напрямів 

діагностики. Сутність зняття інформації з транспортних телекомунікаційних 

мереж. 

 

Тема 3. Здійснення оперативно-розшукових заходів у мережі Інтернет 

 

Напрями використання мережі Інтернет оперативними підрозділами. 

Характеристика інформаційних ресурсів мережі Інтернет, які 

використовуються оперативними підрозділами поліції. Характерні ознаки 

сучасної кіберзлочинністі. Групи відомостей, які найчастіше піддаються нападу 

з використанням шкідливих програм. Основні проблеми захисту інформації, що 

обробляється в інформаційно-телекомунікаційних системах. 
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4. Структура навчальної дисципліни «Використання сучасних 

інформаційних технологій в оперативно-розшуковій діяльності» 

Назви змістових модулів і Кількість годин 

тем денна форма заочна форма 
 ус 

ьо 

го 

у тому числі ус 

ьог 

о 

у тому числі 

 л с п ін 
д 

с.р 
. 

л с п ін 
д 

с.р 
. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 
0 

1 
1 

12 13 

 

Тема 1. Комп’ютерна 

розвідка – як сучасна 

технологія оперативного 

пошуку. Комп’ютерні 

засоби оперативно- 

розшукової ідентифікації 

       

 

28 

 

 

2 

 

 

2 

   

 

24 

Тема  2.  Застосування 

сучасних інформаційно- 

аналітичних   технологій 

для вирішення завдань 

оперативно-розшукової 

діяльності 

       

 

34 

 

 

2 

    

 

32 

Тема 3. Здійснення 

оперативно-розшукових 

заходів у мережі Інтернет 

       
28 

 
2 

 
2 

   
24 

Усього годин       90 6 4   80 

 

5. Теми семінарських занять (заочна форма навчання) 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1. Комп’ютерна розвідка – як сучасна технологія 

оперативного пошуку. Комп’ютерні засоби оперативно- 

розшукової ідентифікації 

2 

2. Здійснення оперативно-розшукових заходів у мережі 

Інтернет 

2 

 Разом 4 
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6. Самостійна робота (заочна форма навчання) 
 

№ 

з/п 
Назва теми Кількість 

годин 

1. Комп’ютерна розвідка – як сучасна технологія 

оперативного пошуку. Комп’ютерні засоби оперативно- 

розшукової ідентифікації 

 
24 

2. Застосування сучасних інформаційно-аналітичних 

технологій для вирішення завдань оперативно-розшукової 

діяльності 

 
32 

3. Здійснення оперативно-розшукових заходів у мережі 

Інтернет 

 

24 

 Разом 80 

 

7. Індивідуальні завдання 

Для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання з метою 

поглиблення знань із дисципліни, прищеплення навичок самостійної роботи з 

літературою пропонується виконання індивідуальних творчих завдань у вигляді 

написання наукових рефератів та контрольних робіт за визначеною тематикою. 

Контрольні роботи виконуються на основі самостійного вивчення 

рекомендованої літератури і законодавства, перелік яких не обмежує ініціативи 

здобувача вищої освіти і його можливостей у використанні більш широкого 

кола наукових досліджень. До літератури відносяться: першоджерела; 

підручники і навчальні посібники; наукові дослідження (монографії, наукові 

статті та ін.) З проблем, досліджених у наукових рефератах, здобувачі вищої 

освіти можуть підготувати і виголосити доповіді під час проведення 

семінарських занять. 
 

8. 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 «Використання сучасних 

інформаційних технологій в оперативно-розшуковій діяльності», формування 

комплексу відповідних знань та вмінь застосовуються пояснювально- 

ілюстративний, репродуктивний, проблемно-пошуковий та дослідницький 

методи. 

9. Оцінювання результатів освітньої діяльності 

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 
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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: 

∑КБ 
∑П=    ×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. 
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Якщо ЗВО не з’явився на підсумковий контроль до екзаменаційної 

відомості вноситься сумарна кількість накопичених балів отриманих ним в 

результаті навчання. 

 

10. Критерії оцінювання знань 

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

глибокі і системні знання, вміє узагальнювати теоретичний матеріал, 

співвідносити загальні знання з конкретними ситуаціями; засвідчив уміння 

критично оцінювати варіантні підходи щодо сутності норм та уявлень; оволодів 

навиками аналізувати, моделювати та адекватно оцінювати ситуацію; обізнаний 

з науковими працями вітчизняних та зарубіжних спеціалістів в даній області; 

матеріал викладає логічно, послідовно, переконливо. 

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

виявив достатньо повні знання курсу; дає правильні, хоча і не завжди повні 

визначення явищ дійсності; оволодів навичками співвідносити теоретичні знання 

з конкретними ситуаціями; висловлює своє ставлення до варіантних теорій щодо 

сутності явищ; засвоїв основи аналітичного методу; допускає незначні 

неточності в розкритті окремих теоретичних положень. 

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

взагалі засвоїв програмний матеріал курсу в передбаченому обсязі з деякими 

неточностями у визначенні основних явищ та процесів; намагається висловити 

своє ставлення до проблемних питань, хоча і не завжди адекватно; вміє 

аналізувати набуті теоретичні знання і співвідносити їх з конкретними 

ситуаціями; виклад матеріалу непослідовний, неточний, з наявними помилками. 

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

освіти виявив слабкі (відсутність) знання теоретичного програмного матеріалу; 

не зміг дати визначення основних провідних категорій та явищ; відсутні навички 

адекватної оцінки норм і теорій; виклад матеріалу непослідовний, нелогічний, 

фрагментарний, з грубими помилками. 

Оцінка А, В, С, D, Е / «зараховано» – виставляється якщо здобувач 

вищої освіти виявив достатньо повні знання навчальної дисципліни; вміє 

узагальнювати теоретичний матеріал, співвідносити загальні знання з 

конкретними ситуаціями; засвідчив уміння критично оцінювати варіативні 

підходи щодо сутності поставлених питань; дає правильні, хоча і не завжди 

повні відповіді на запитання; висловлює особисте ставлення до проблемних 

аспектів теми. 

Оцінка FX, F / «не зараховано» – виставляється якщо здобувач вищої 

освіти виявив слабкі (відсутність) знання теоретичного програмного матеріалу; 

не зміг дати визначення основних категорій і явищ; виклад матеріалу 

непослідовний, нелогічний, фрагментарний, з грубими помилками; повна 

відсутність переконливості у викладенні матеріалу. 
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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/Зараховано 

82-89 В/Добре 

74-81 С/Добре 

64-73 D/Задовільно 

60-63 Е/Задовільно 

 
35-59 

FX/Незадовільно Не зараховано 

з можливістю повторного складання 

 
0-34 

F/Незадовільно Не зараховано 

з обов’язковим повторним курсом 

 

11. Питання для підсумкового контролю 

Перелік питань для підготовки до заліку 

1. У чому полягає сутність комп’ютерної розвідки. 

2. Назвіть елементи поняття «зняття інформації з електронних інформаційних 

систем або їх частин, якщо доступ до них не обмежується їх власником, 

володільцем або утримувачем або не пов’язаний з подоланням системи 

логічного захисту». 

3. Охарактеризуйте підстави для здійснення комп’ютерної розвідки. 

4. Назвіть основні напрями здійснення та основні функції комп’ютерної 

розвідки. 

5. Дайте характеристику найбільш розповсюджених методів ідентифікації 

особи. 

6. Основні положення біометричної ідентифікації особи. 

7. Назвіть шляхи підвищення надійності дактилоскопічних сканерів. 

8. Охарактеризуйте напрями підвищення ефективності систем біометричної 

ідентифікації за зображенням особи. 

9. Проблеми підвищення достовірності інформації у кіберпросторі. 

10. У чому полягає сутність оперативного розпізнання? 

11. Назвіть основні напрями розпізнання терористичних загроз. 

12. Охарактеризуйте основні засоби розпізнання терористичних загроз. 

13. Для чого використовується «поліцейський скринінг» осіб? 
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14. Особливості оперативного розпізнання події злочину, пов’язане з наявністю 

в осіб, причетних до його вчинення, засобів мобільного зв’язку. 

15. Основні напрями виконання Державної цільової правоохоронної програми 

встановлення сучасних систем безпеки, застосування засобів зовнішнього 

контролю (спостереження) та швидкого реагування 

16. Особливості оперативно-розшукового прогнозування. 

17. Охарактеризуйте основні методи прогнозування, які використовуються 

оперативними підрозділами правоохоронних органів. 

18. У чому полягають особливості сучасної кіберзлочинності? 

19. Назвіть напрями використання мережі Інтернет оперативними підрозділами. 

20. Охарактеризуйте інформаційні ресурси мережі Інтернет, які 

використовуються оперативними підрозділами поліції. 

 

12. Рекомендована література 

Базова 

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – 

Ст. 141). [Електронний ресурс]: Заголовок з екрану. – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-D0%B2%D1%80. 

2. Кримінальний кодекс України // https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341- 

14#Text. 

3. Кримінальний процесуальний кодекс України. [Електронний ресурс]: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text. 

4. Про інформацію: Закон України від 02.10.1992. [Електронний ресурс]: 

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

5. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 [Електронний 

ресурс]: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text. 

6. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 лютого 1992 р. 

Електронний ресурс]: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12#Text. 

7. Про затвердження Інструкції «Про організацію проведення негласних 

слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному 

провадженні» [Текст] : наказ Генеральної Прокуратури України, МВС України, 

СБ України, Міністерства фінансів України, Адміністрації Державної 

прикордонної служби України, Міністерства юстиції України від 16.11.2012 

№ 114/1042/516/1199/936/1687/5. 

Допоміжна 

1. Бурячок В. Л. Інформаційний та кіберпростори: проблеми безпеки, методи 

та засоби боротьби. [Підручник]. / В.Л. Бурячок, Г.М. Гулак, В.Б. Толубко. К. : 

ТОВ «СІК ГРУП Україна», 2015. 449 с. 

2. Інформаційна та кібербезпека: соціотехнічний аспект: підручник / [В. Л. 

Бурячок, В.Б. Толубко, В.О. Хорошко, С.В. Толюпа]; за заг. ред. д-ра техн. 

наук, професора В.Б. Толубка. К.: ДУТ, 2015. 288 с. 

3. Виявлення, попередження та розслідування злочинів торгівлі людьми, 

вчинених із застосуванням інформаційних технологій: навчальний курс / А. 

Вінаков, В. Гузій, Д. Девіс, В Дубина, М. Каліжевський, О. Манжай, В. Марков, 

В. Носов, О. Соловйов. К. 2017. 148 с. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-D0%B2%D1%80
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4. Мовчан А. В. Інформаційно-аналітична робота в оперативно-розшуковій 

діяльності Національної поліції: навч. посібник / А. В. Мовчан. – Львів: 

ЛьвДУВС, 2017. – 244 с. 

5. Самойленко О. А. Виявлення та розслідування кіберзлочинів [Текст]: 

навчально-методичний посібник / О. А. Самойленко. Одеса : , 2020. 112 с. 

http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/12612/НМП%20Спецкурс%20кіб  

ерзлочини.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

6. Сучасні підходи щодо адаптивного автоматизованого управління складними 

системами в умовах невизначеності: монографія / Кокошко В.С., Балтовський 

О.А., Ісмайлов К.Ю., Сіфоров О.І., Форос Г.В. Одеса: ОДУВС, 2019. 378 с. 

7. Юхно О.О. Використання сучасних інформаційних технологій 

працівниками ОВС України при проведенні негласних слідчих (розшукових) 

дій: навчальний посібник / О.О. Юхно, Д.О. Максимус. – Харків: Ніка Нова, 

2013. – 102 с. 

8. 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. 

9. Комплекс методичних рекомендацій з протидії діяльності нарколабораторій / 

С.В. Албул, О.А. Гритенко, К.Ю. Ісмайлов, О.М., Заєць, В.Б. Любчик, Д.М. 

Ноздрин. Одеса: Одеський державний університет внутрішніх справ, 2018. 175 с. 

10. Комплекс методичних рекомендацій з протидії безконтактному способу 

розповсюдження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та 

прекурсорів за допомогою мережі Інтернет / О.А. Гритенко, К.Ю. Ісмайлов, О.М. 

Заєць, І.М. Добруцький, І.М. Горбаньов. Одеса: Одеський державний університет 

внутрішніх справ, 2018. 

11. Особливості розкриття та документування злочинів, пов’язаних із 

незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та 

прекурсорів із використанням сучасних телекомунікаційних технологій / 

Гритенко О.А., Заєць О.М., Ісмайлов К.Ю., Лефтеров Л.В., Поляков Є.В., Щурат 

Т.Г. - Одеса: Одеський державний університет внутрішніх справ, 2019. 185 с. 

12. Навчально-методичні рекомендації щодо застосування програми Proton VPN 

для анонімного пошуку оперативнозначущої інформації в Інтернеті / К.Ю. 

Ісмайлов, Сіфоров, В.С. Жогов, О.І. Одеса: Одеський державний університет 

внутрішніх справ, 2019. 14 с. 

13. Навчально-методичні рекомендації щодо пошуку оперативнозначущої 

інформації в мережі Інтернет К.Ю. Ісмайлов, В.С. Жогов, Л.В. Лефтеров. Одеса: 

Одеський державний університет внутрішніх справ, 2019. 28 с. 

14. Навчально-методичні рекомендації щодо пошуку оперативнозначущої 

інформації на електронних носіях / К.Ю. Ісмайлов, В.О. Русавський, Л.В. 

Лефтеров. Одеса: Одеський державний університет внутрішніх справ, 2019. 14 с. 

15. Кібербезпека в сучасному світі: матеріали всеукраїнської науково-практичної 

конференції (м. Одеса, 29.11.2019) за ред. О.В. Дикого; уклад.: Я.І. Кузьма, Т.Ф. 

Стоянова, Ю.Ю. Пастернак. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2019. 332 с. 

http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/12612/НМП%20Спецкурс%20кіберзлочини.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/12612/НМП%20Спецкурс%20кіберзлочини.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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13. Інформаційні ресурси 

1. Офіційний веб-сайт Президента України [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.president.gov.ua/. 

2. Офіційний веб-сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://rada.gov.ua/. 

3. Офіційний веб-сайт Кабінету Міністрів України [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/. 

4. Офіційний веб-сайт Міністерства внутрішніх справ України [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.mvs.gov.ua/. 

5. Офіційний веб-сайт Національної поліції України [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.npu.gov.ua/uk/. 

6. Офіційний веб-сайт Генеральної прокуратури України [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: http://www.gp.gov.ua/. 

7. Офіційний веб-сайт Міністерства освіти і науки України [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http:// www.mon.gov.ua/. 
 

14. Тематика контрольних робіт з навчальної дисципліни 

Здобувач вищої освіти виконує контрольну роботу з навчальної 

дисципліни «Використання сучасних інформаційних технологій в оперативно- 

розшуковій діяльності» у відповідності із запропонованою тематикою. 

Варіант № 1 

1. Історичні аспекти становлення та розвитку інформаційно-аналітичної 

роботи в оперативно-розшуковій діяльності. 

2. Отримання оперативно-розшукової інформації як одна з основних форм 

інформаційно-аналітичної роботи. 

Варіант № 2 

1. Поняття та сутність інформаційно-аналітичної роботи в оперативно- 

розшуковій діяльності Національної поліції. 

2. Систематизація оперативно-розшукової інформації як одна з основних форм 

інформаційно-аналітичної роботи. 

Варіант № 3 

1. Поняття та сутність інформаційно-аналітичної роботи в оперативно- 

розшуковій діяльності Національної поліції. 

2. Оперативно-розшукова ідентифікація як одна з основних форм 

інформаційно-аналітичної роботи. 

Варіант № 4 

1. Законодавче регулювання інформаційно-аналітичної роботи в оперативно- 

розшуковій діяльності. 

2. Оперативно-розшукова ідентифікація як одна з основних форм 

інформаційно-аналітичної роботи. 

Варіант № 5 

1. Поняття та елементи організації інформаційно-аналітичної роботи в 

оперативно-розшуковій діяльності. 

2. Оперативно-розшукова діагностика як одна з основних форм інформаційно- 

аналітичної роботи. 

http://www.president.gov.ua/
http://rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.mvs.gov.ua/
http://www.npu.gov.ua/uk/
http://www.gp.gov.ua/
http://www.mon.gov.ua/
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Варіант № 6 

1. Організація інформаційно-аналітичної роботи в оперативних підрозділах 

Національної поліції. 

2. Оперативно-розшукове прогнозування як одна з основних форм 

інформаційно-аналітичної роботи. 

Варіант № 7 

1. Організація використання інформаційних систем підрозділами Національної 

поліції. 

2. Комп’ютерні засоби оперативно-розшукової ідентифікації. 

Варіант № 8 

1. Організація інформаційної взаємодії оперативних підрозділів та обміну 

оперативно-розшуковою інформацією. 

2. Здійснення оперативно-розшукових заходів у мережі Інтернет. 

Варіант № 9 

1. Конфлікти у сфері інформаційно-аналітичного забезпечення оперативно- 

розшукової діяльності. 

2. Застосування інформаційно-аналітичних технологій для вирішення завдань 

оперативно-розшукової діагностики. 

Варіант № 10 

1. Організація підготовки фахівців у сфері інформаційно-аналітичної роботи 

для оперативних підрозділів Національної поліції. 

2. Комп’ютерна розвідка – новий захід оперативного (ініціативного) пошуку. 
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