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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 
показників  

Галузь знань, 
спеціальність, освітній 

ступень 

Характеристика 
навчальної дисципліни 
денна заочна 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань 
26 «Цивільна безпека» Обов’язкова 

Спеціальність 
262 «Правоохоронна 

діяльність» 

Рік підготовки: 
- 1-й - 

Загальна кількість 
годин: заочна – 90 

Семестр 
- 1-2 й - 

Лекції 

Освітній ступінь:  
«магістр» 

- 4 
Семінарські 

- 6 
Практичні 

- - 
Самостійна робота 

- 80 год. 
Вид контролю 
- залік 

 
2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета дисципліни – надання теоретичних знань та практичних навичок 
здобувачам вищої освіти для використання сучасних інформаційно-аналітичних, 
телекомунікаційних та інших систем у практичній правоохоронній та діяльності: 

- формування базових знань, необхідних для розуміння певного кола 
реальних проблем у сфері телекомунікації;  

- вивчення загальних принципів побудови телекомунікаційних та 
інформаційних мереж та принципів функціонування на їх базі різноманітних 
мережних технологій, концепції існуючих мереж зв'язку, напрямків розвитку 
перспективних мереж та мережних технологій.  

Завданнями дисципліни є надати здобувачам вищої освіти теоретичні знання стосовно: 
- сутність, принципи та методологія застосування кримінального аналізу з 

використанням IBM I2  Analyst s Notebook; 
-  ознайомлення з поняттям інформації, інформаційно-аналітичної діяльності;  
-  з’ясування місця і ролі інформаційно-аналітичної діяльності в науковій і 

практичній діяльності;  
- опанування методів та методології інформаційно-аналітичних процесів з 

використанням IBM I2  Analyst s Notebook;  
-  ознайомлення з інформаційно-аналітичними технологіями.  
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Перелік компетентностей, формування яких забезпечує вивчення 

навчальної дисципліни (з ОПП).  
Інтегральна компетентність: Здатність розв’язувати задачі дослідницького 

та/або інноваційного характеру у сфері права. 
Загальні компетентності: ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу 

та синтезу. ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК4. 
Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.  

Спеціальні компетентності: 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 оперативно-технічних засобів, здійснення оперативно-розшукової 
діяльності. СК17. Здатність розробляти планові, керівні та процесуальні 
(процедурні) документи, вміти реалізовувати плани (проекти, заходи) в межах 
правоохоронної діяльності за допомогою сучасних інформаційних технологій. 

Результати навчання: ПРН1. Зрозуміло і недвозначно доносити власні 
знання, висновки та аргументацію до фахівців і нефахівців; зокрема, під час 
публічних виступів, дискусій, проведення занять. ПРН5. Аналізувати умови і 
причини вчинення правопорушень, визначати шляхи їх усунення. ПРН9.  
Використовувати у професійній діяльності сучасні інформаційні технології, бази 
даних та стандартне і спеціалізоване програмне забезпечення. РН22. Застосовувати 
методи кримінального аналізу та знання з сучасних інформаційних технологій під 
час вирішення професійних завдань правоохоронної діяльності. 

Міждисциплінарні зв’язки: Сучасні інформаційні технології. 
Інформаційно-аналітичне забезпечення правоохоронної діяльності. Право 
інтелектуальної власності. Аналіз та прогнозування злочинності. Управління в 
правоохоронних органах. Партнерство поліції з іншими органами публічної 
адміністрації та суспільством. Актуальні проблеми превентивної діяльності органів 
Національної поліції. Організація та проведення спеціальних операцій 
підрозділами Національної поліції України. Використання сучасних 
інформаційних технологій в оперативно-розшуковій діяльності. Інформаційно-
аналітичне забезпечення правоохоронної діяльності. 

 
3. Програма навчальної дисципліни 

 
Тема № 1. IBM I2  Analyst’s Notebook: методи аналізу. 
Розкриваються етапи аналітичної діяльності: дослідження та збір, оцінювання 

даних, інтерпретація, планування. Також з’ясовуються сутності об'єктів, зав’язків та 
властивостей. Інтенсивність ліній. Типи схем. Відображення даних на схемах. Рішення, 
що приймаються користувачами про те, як моделювати дані і де їх зберігати в Analyst's 
Notebook, впливають на можливості представлення та аналізу інформації. 
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Тема № 2. Інструментальна панель IBM I2  Analyst’s Notebook її можливості 

та значення кнопок.  
Розкривається актуальність, суть, інструментальної панелі. Цикл аналізу. 

Дослідження і збір (Research and Collection). Оцінювання (Evaluation). 
Інтенсивність ліній. Типи схем. Зображення інформації на схемі. В яких випадках, 
які схеми створюються. З’ясовуються значення кнопок: збільшити, розміщення, 
файл, знайти, правка, вставка, властивості, інструменти, відобразити, формат, 
вікно, панель зав’язків,  безлічі, довідка, панель атрибутів. Елементи меню: файл, 
редагувати, вид, вставити, формат, аналіз, інструменти, вікно, допомога. 

Тема № 3. Запуск IBM I2  Analyst’s Notebook. Додавання об'єктів на схему. 
Запуск Analyst's Notebook. Як закрити Analyst's Notebook. Як відкрити 

створену раніше схему. Додавання об'єктів на схему. Додавання об'єкта (іконки) на 
схему. Додавання кількох об'єктів (іконок) на схему. Додавання кількох однакових 
об'єктів (іконок) на схему. Створення дублікатів. Одночасне дублювання декількох 
об'єктів. Видалення об'єктів з схеми. Назви об'єктів. Редагування назви об'єкта. 
Редагування назви зі сторінки властивостей (Item Properties). Редагування написи, 
що відрізняється від назви. Зображення прямокутника ( «ящика») на схемі. Зміна 
розмірів прямокутника. Пропорційна зміна розмірів прямокутника. Перетворення 
прямокутника в квадрат. Зміна розташування прямокутника. Анотація схеми. 
Додавання тексту (Tekst Label). Додавання кола (Circle). Додавання текстового 
блоку (Tekst Block). Додавання на схему OLE об'єкта. Додавання на схему 
пов'язаного (Linked) OLE об'єкта. Додавання на схему впровадженого (Embedded) 
об'єкта. Створення та додавання OLE об'єктів на схему. Елементи фону (Backround 
items). 

Тема № 4. Використання дати і часу IBM I2  Analyst’s Notebook. 
Зображення панелі часу (Time Bar). Вибір часового поясу. Як встановити 

часовий пояс схеми. Присвоєння часу і часового поясу елементу схеми. Теми і 
події. Додавання лінії теми на схему. Додавання події на лінію теми. Зміна події на 
"непідтверджені". 

Тема № 5.  Зображення ліній зв'язку між об'єктами схеми (Linking) 
Зображення спрямованої лінії зв'язку. Додавання стрілок на лінію зв'язку. 

Зміна напрямку стрілочки. Зміна інтенсивності зв'язку на "непідтверджені" 
(Unconfirmed). Зміна типу зв'язку. Зображення кількох зв'язків. Переміщення назву 
лінії зв'язку. Переміщення об'єднаних зв'язків. Додавання кута на лінію зв'язку. 
Видалення кута. 

Тема № 6.  Використання атрибутів у IBM I2  Analyst’s Notebook. Карточки. 
Побудова легенди. 

Створення класу атрибутів (Attribute Class). Додавання атрибутів об'єктів і 
зв'язків схеми. Зображення та приховування на схемі класів атрибутів. Присвоєння 
карток. Копіювання і вставка (Paste) інформації з картки одного об'єкта на картку 
іншого. Копіювання кількох карток об'єкта. Зміна черговості карток. Складання 
легенди (Legend). Зміна існуючої легенди. Додавання тексту в легенду. Додавання 
в легенду додаткових елементів. Приховування легенди. Зображення прихованої 
легенди. 

Тема № 7. Імпорт. Імпорт інформації і створення схеми. 



 5 
Створення нової специфікації імпорту. Загальні властивості - джерело 

інформації (General \ Input Source). Приклад запису (Example Record). Загальні 
настройки специфікації - процес введення (General \ Input Processing). Загальні 
настройки специфікації - процес ідентифікації (General \ Identity Processing). 
Загальні настройки специфікації - Налаштування дати і часу (Date & Time 
Processing). Загальні настройки специфікації - Розміщення і виділення (Layout & 
Selection). Установка параметрів імпортованих об'єктів (Entity A і Entity B). Зв'язок 
(Link). Атрибути (Attributes). Картки (Cards). Автоматичне створення схеми. 
Контроль специфікації імпорту (Watching). Символи атрибутів. Правила поведінки 
атрибута. 

Тема. № 8. Налаштування IBM I2  Analyst's Notebook. 
Вибір інструментальних панелей (Toolbars). Налагодження панелі 

інструментів. Додавання кнопок на існуючу панель. Додавання на схему кількох 
палітр. Видалення панелей. Розміщення панелі інструментів і палітр. Зображення 
різних палітр. Налаштування панелей палітр. Зображення на палітрі об'єктів або 
тільки атрибутів. Додавання на палітру нової іконки. Створення нового типу 
об'єкта. Створення нового типу зв'язку (Link Type). Копіювання іконок з однієї 
палітри на іншу. Копіювання атрибутів з однієї палітри на іншу. Перестановка 
іконок і атрибутів на палітрі. Створення нової палітри. 

Тема № 9. Робота зі схемою і зміна стилю об’єкта. 
Зміна стилю об'єкта. Вибір стилю за замовчуванням (Default Style). Зміна 

зображення об'єкта. Одночасний вибір декількох об'єктів. Одночасні перенесення 
кількох об'єктів. Копіювання елементів схеми на інші схеми. Вибір всіх елементів 
схеми. Копіювання і вставка в інші програми. Робота зі схемою в Хомі OLE об'єкта 
в іншій програмі. Збереження нової схеми. Автоматичне збереження діаграми 
(Autosave). Збільшення схеми (Zoom in). Зменшення схеми (Zoom out). Збільшення 
обраних об'єктів схеми. Збільшення частини схеми. Розміщення схеми у вікні. 
Зображення схеми 1: 1. Розташування схеми при роздруківці. Розміщення (Layout) 
об'єктів схеми. Правила розміщення об'єктів (Layout Rules). Використання 
автоматичного оформлення схеми. Одночасний перегляд декількох схем. 
Розкриття нового вікна. Розбивка вікна. Одночасний перегляд декількох схем. 
Закриття схеми. Підготовка до роздруківці. Роздруківка схеми. Робота зі схемою. 
Пошук тексту. Упорядкований пошук тексту. 

Тема № 10. Атрибути аналізу та візуальний пошук. 
Що таке атрибути аналізу і як їх побачити. Перегляд атрибутів аналізу 

(Analysis Attributes). Перелік існуючих атрибутів аналізу. Пошук елементів, що 
мають атрибути. Пошук об'єктів. Пошук пов'язаних один з одним об'єктів. Список 
елементів (List items) схеми. Список карток (List Cards). Об'єднання об'єктів 
(Merge). Пошук Схожих об'єктів (find matching entities). Пошук шляху (Find path). 
Вибір пов'язаних один з одним об'єктів (Find Linked). Вибір пов'язаних об'єктів, за 
допомогою мишки. Безлічі (Selection sets). Пошук кластерів (Find Clusters). 
Створення звіту. Складання поточного (Custom) звіту на основі схеми. Шаблони 
(Templates). Створення нової схеми на основі стандартного шаблону (Standard 
Template). Створення нової схеми на основі локального (Local) шаблону або 
шаблону групи (Workgroup). Створення шаблонів. Створення шаблону на основі 
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схеми. Створення шаблону до початку створення схеми. Зміна місцезнаходження 
шаблонів. Позначення місцезнаходження файлів, які є стандартними шаблонами. 
Позначення місцезнаходження локальних шаблонів (Local Templates). Позначення 
місцезнаходження шаблонів призначених для групи (Workgroup Templates).  

 
4. Структура навчальної дисципліни 

 
 

Назви змістових модулів і тем 
Кількість годин 

заочна форма 
усьог

о  
у тому числі 

л с п с.р. 
Тема № 1. IBM I2  Analyst’s Notebook: методи аналізу. 10 2 2 - 8 
Тема № 2. Інструментальна панель IBM I2  Analyst’s 
Notebook її можливості та значення кнопок. 8 - - - 4 

Тема № 3. Запуск IBM I2  Analyst’s Notebook. 
Додавання об'єктів на схему. 4 - - - 4 

Тема № 4. Використання дати і часу IBM I2  
Analyst’s Notebook. 10 - 2 - 10 

Тема № 5.  Зображення ліній зв'язку між об'єктами 
схеми (Linking) 8 - - - 8 

Тема № 6.  Використання атрибутів у IBM I2  Analyst’s 
Notebook. Карточки. Побудова легенди. 10 - - - 10 

Тема № 7. Імпорт. Імпорт інформації і створення 
схеми. 10 2 - - 8 

Тема. № 8. Налаштування IBM I2  Analyst's Notebook. 10 - - - 10 
Тема № 9. Робота зі схемою і зміна стилю об’єкта. 12 - 2 - 10 
Тема № 10. Атрибути аналізу та візуальний пошук. 8 - - - 8 

Усього годин  90 4 6 - 80 
 

5. Теми семінарських занять  
 

Назва теми Кількість 
годин 

Тема № 1. IBM I2  Analyst’s Notebook: методи аналізу. 2 
Тема № 4. Використання дати і часу IBM I2  Analyst’s Notebook. 2 
Тема № 9. Робота зі схемою і зміна стилю об’єкта. 2 
Усього годин 6 

 

6. Самостійна робота 
 

Назва теми Кількість 
годин 

Тема № 1. IBM I2  Analyst’s Notebook: методи аналізу. 8 
Тема № 2. Інструментальна панель IBM I2  Analyst’s Notebook її 
можливості та значення кнопок. 4 

Тема № 3. Запуск IBM I2  Analyst’s Notebook. Додавання об'єктів на 
схему. 4 
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Тема № 4. Використання дати і часу IBM I2  Analyst’s Notebook. 10 
Тема № 5.  Зображення ліній зв'язку між об'єктами схеми (Linking) 8 
Тема № 6.  Використання атрибутів у IBM I2  Analyst’s Notebook. 
Карточки. Побудова легенди. 10 

Тема № 7. Імпорт. Імпорт інформації і створення схеми. 8 
Тема. № 8. Налаштування IBM I2  Analyst's Notebook. 10 
Тема № 9. Робота зі схемою і зміна стилю об’єкта. 10 
Тема № 10. Атрибути аналізу та візуальний пошук. 8 
Усього годин 80 

 
7. Індивідуальні завдання 

 
Для здобувачів  вищої освіти денної форми навчання передбачено виконання 

індивідуальної роботи за визначеною тематикою.  
Крім того, з метою поглиблення знань із дисципліни, прищеплення навичок 

самостійної роботи з літературою пропонується виконання індивідуальних творчих 
завдань у вигляді написання наукових рефератів за визначеною тематикою. 
Реферати виконуються на основі самостійного вивчення рекомендованої 
літератури і законодавства, перелік яких не обмежує ініціативи здобувача 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, курсанти можуть підготувати і виголосити доповіді під час проведення 
семінарських занять або засідань наукового студентського гуртка. 

З метою поглиблення знань із дисципліни, прищеплення навичок самостійної 
роботи з літературою ЗВО пропонується виконання індивідуальних завдань у 
вигляді написання рефератів та підготовки презентацій за визначеною тематикою. 
Реферати та презентації виконуються на основі самостійного вивчення 
рекомендованої літератури і законодавства, перелік яких не обмежує ініціативи 
курсанта 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.) Студенти 
можуть підготувати і виголосити доповіді та презентації під час проведення 
практичних занять. 

8. Методи навчання 
 
Заняття з дисципліни проводяться у формі лекцій, семінарських занять. 

Лекції здійснюються з ключових проблем курсу. 
Семінарське заняття проводиться з метою більш глибокого опанування 

спеціальними знаннями та визначення рівня знань курсантів і слухачів на основі 
вивчення чинного законодавства, відомчих нормативних актів Національної поліції 
України та МВС України, спеціальної та іншої літератури, передового досвіду 
практичної роботи, аналізу оперативно-розшукових ситуацій з реалізованих 
оперативно-розшукових справ. 
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Форми проведення семінарських занять різноманітні: 
- опитувальна. Викладач визначає конкретне питання з теми, що 

розглядається, та надає можливість слухачам відповісти на нього. При цьому у 
відповіді слухач визначає дискусійні моменти, висловлює свою оцінку чинного 
законодавчого та нормативного забезпечення, викладає свою думку про стан 
теоретичного опрацювання проблеми; 

- дискусійна – це розгляд та обговорення спірних питань психології  
оперативно-розшукової діяльності або таких положень, які не мають чіткого 
нормативного врегулювання або, на думку слухача, не відповідають вимогам 
сьогодення. Викладач заздалегідь визначає спірні (проблемні) питання по темі, що 
розглядається, а слухачі висловлюють свої думки по ній, аргументують позицію, 
посилаючись при цьому на конкретні нормативні акти, теоретичні розробки, досвід 
практичної роботи; 

- ситуаційна − розбір конкретних оперативно-розшукових ситуацій. 
Слухачі за окремими заздалегідь одержаними від викладача та опрацьованими в 
години індивідуальної підготовки ввідними (оперативно-розшуковими 
ситуаціями) здійснюють їх аргументований розгляд у межах теми, що вивчається, 
та пропонують своє вирішення; 

- обмін досвідом. Здійснюється у вигляді розгляду передових форм 
організації оперативних розробок та залучення до проведення заняття практичних 
співробітників оперативних підрозділів; 

- колоквіум – це співбесіди зі слухачами з окремих питань теми, що 
вивчається, з метою визначення рівня засвоєння теоретичних знань та вміння їх 
використовувати в практичній діяльності. 

 
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 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 
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(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.    

10. 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 
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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; виклад матеріалу непослідовний, неточний, 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 помилками. 

Оцінка “зараховано”/А,В,С,D,E – виставляється, якщо здобувач вищої освіти  
виявив достатньо повні знання навчальної дисципліни; вміє узагальнювати 
теоретичний матеріал, співвідносити загальні знання з конкретними ситуаціями, 
дає правильні, хоча і не завжди повні відповіді на поставлені запитання; може 
допускати неточності у розкритті окремих теоретичних положень, норм та 
визначень. 

Оцінка “не зараховано”/ 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; 
виклад матеріалу непослідовний, нелогічний, фрагментарний, неточний, стислий; 
повна відсутність переконливості у викладенні матеріалу. 

 
Шкала оцінювання знань: національна та ECTS 

 
За внутрішньою 

шкалою навчального 
закладу 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 

(залік) 
1. Дайте визначення поняття інформаційно-аналітичної діяльності та 

охарактеризуйте її специфіку. Охарактеризуйте місце навчальної дисципліни в 
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системі дисциплін документно-комунікаційного циклу.  

2. Дайте визначення поняття «аналітика». Назвіть основні функції 
інформаційно-аналітичної діяльності.  

3. Охарактеризуйте основні етапи розвитку інформаційно-аналітичної 
діяльності в історичному аспекті.  

4. Подайте класифікацію джерел інформації. Назвіть ознаки, за якими 
інформація поділяється на види. 

5. Дайте визначення кримінального аналізу. Розкрийте кожен з методів 
кримінального аналізу. 

6. Охарактеризуйте алгоритм діяльності за моделлю Intelligence Led Policing.  
7. В чому актуальність інформаційно-аналітичної діяльності? 

Охарактеризуйте суть інформаційно-аналітичної роботи.  
8. Назвіть основні принципи ІАД. Які цілі ІАД?  
9. Назвіть основні об’єкти та суб’єкти інформаційно-аналітичної діяльності.  
10. Дайте визначення поняття «інформація». Назвіть основні властивості 

інформації.  
11. Які особливості інформації як товару?  
12. Охарактеризуйте SWOT аналіз. 
13. В чому плюси і мінуси професії аналітика? Охарактеризуйте ділові якості 

аналітика.  
14. Назвіть особисті якості аналітика.  
15. Дайте коротку характеристику методам аналітики.  
16. Охарактеризуйте основні різновиди ІАД.  
17. Назвіть параметри інформації.  
18. Окресліть базові моделі, що використовуються в ІАД. 
19. Дайте характеристику основним методам організації інформаційно-

аналітичної діяльності.  
20. Окресліть загальноприйнятий алгоритм діагностики інформаційних подій 

і процесів.  
21. Охарактеризуйте PEST аналіз. 
22. Назвіть найпоширеніші види аналізів інформаційних процесів і явищ.  
23. Охарактеризуйте інформаційні технології, які застосовуються при 

аналітичної діяльності. 
24. Охарактеризуйте основні методи збору інформації.  
25. Дайте обґрунтування використання основних логічних законів.  
26. Назвіть типові помилки при написанні та оформленні аналітичної роботи.  
27. Дайте визначення поняттям «прогноз» та «прогнозування». Окресліть 

загальне правило прогнозу.  
28. Коротко охарактеризуйте методи прогнозу інформаційних подій і явищ.  
29. Назвіть основні етапи прогнозування. 
30. Охарактеризуйте систему законодавчого забезпечення інформаційно-

аналітичної діяльності в Україні.  
31. Чому Закон України «Про інформацію» фахівці визначають як базовий? 
32. Коротко дайте характеристику Закону «Про доступ до публічної 

інформації»  
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33. Назвіть інші Закони України та підзаконні акти, що регламентують 

інформаційно-аналітичну діяльність.  
34. Охарактеризуйте поняття «суб’єкт інформаційних відносин».  
35. Дайте визначення поняттям «потреба», «інформаційна потреба».  
36. Коротко охарактеризуйте основні етапи дослідження інформаційних 

потреб.  
37. Поясніть поняття «інформаційного циклу».  
38. Назвіть види інформаційних потреб. Охарактеризуйте методи вивчення 

інформаційних потреб. 
39. Дайте характеристику поняття «інформаційного процесу».  
40. Визначте основні етапи інформаційно-аналітичного процесу.  
41. Обґрунтуйте необхідність «пастки часу».  
42. Які основні причини викривлення інформації.  
43. Що ми називаємо інформаційним шумом?  
44. Охарактеризуйте поняття «інформаційного бар’єру». Дайте визначення 

поняття «інформаційні посередники».  
45. Назвіть основні функції ЗМІ. Як відбувається політичне маніпулювання?  
46. Реклама: її роль в інформаційній діяльності. Дайте загальне визначення 

поняття «комунікації».  
47. Охарактеризуйте умови здійснення комунікації.  
48. Назвіть основні соціальні функції комунікації. Охарактеризуйте типи 

комунікацій.  
49. Які види комунікативних бар’єрів Ви знаєте? Назвіть перешкоди при 

обміні інформацією.  
50. Окресліть види і форми комунікацій. Яке поняття ми називаємо «масовою 

комунікацією»?  
51. В чому особливості масової комунікації?  
52. Дайте коротку характеристику засобам масової інформації. Назвіть 

функції ЗМІ.  
53. Охарактеризуйте поняття «комунікативного каналу».  
54. Окресліть фактори, які перешкоджають здійсненню ефективної 

комунікації.  
55. Назвіть основні методи управління комунікативними процесами.  
56. Які основні шляхи удосконалення комунікативного обміну інформацією? 
57. Окресліть поняття «штучного інтелекту». Дайте коротку характеристику 

поняттю «нейронних мереж».  
58. Охарактеризуйте поняття «дерево цілей». Назвіть рівні «дерева цілей».  
59. Назвіть основні правила застосування міркувань за аналогією.  
60. В чому небезпека застосування виведення за аналогією?  
61. Охарактеризуйте поняття «інформаційно-аналітичних систем».  
62. В чому відмінність експертних систем від інформаційно-аналітичних?  
63. Окресліть основні переваги системи підтримки прийняття рішень.  
64. Що ми називаємо системами кодування інформації?  
65. Які основні відмінності систем кодування? В чому основні переваги 

застосування штрих-кодів?  
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66. Дайте характеристику поняттю «інформатизації».  
67. Назвіть основні причини стримування інформатизації в Україні.  
68. Охарактеризуйте економічну інформацію та її класифікацію. 
69. Охарактеризуйте поняття «інформаційне суспільство».  
70. Що ми називаємо інформаційною революцією?  
71. Назвіть основні ознаки інформаційної революції.  
72. Які небезпечні тенденції в розвитку інформаційного суспільства?  
73. Дайте визначення поняттю «інформаційні технології».  
74. Коротко охарактеризуйте сучасні інформаційні технології.  
75. Окресліть ринкову інфраструктуру інформаційного середовища в 

Україні.  
76. Поясніть поняття «інформатизації» суспільства. Які основні завдання 

Національної програми інформатизації?  
77. Чим корисний досвід країн Європейського Союзу та США в розвитку 

інформаційних технологій для України?  
78. Назвіть головні напрями розбудови національної інфраструктури 

інформатизації в Україні.  
79. В чому сутність та зміст поняття «єдиний інформаційний простір»?  
80. Назвіть основні компоненти інформаційного простору.  
81. Охарактеризуйте основні види інформаційної діяльності.  
82. Зробіть короткий огляд основних концепцій трактування суті 

інформаційного простору.  
83. Окресліть проблеми інформаційного простору України.  
84. Які інформаційні стратегії є актуальними на сучасному етапі розвитку 

інформаційного суспільства?  
85. Поясніть суть поняття «глобалізації».  
86. Які позитивні і негативні наслідки процесу глобалізації в інформаційній 

сфері?  
87. Яка специфіка організації світових інформаційних потоків?  
88. Назвіть міжнародні правові документи, що регулюють інформаційні 

відносини. 
89. Охарактеризуйте поняття «аналітика» та «аналітична діяльність».  
90. Які існують вимоги до інформаційно-аналітичного продукту?  
91. Дайте коротку характеристику видам інформаційно-аналітичних робіт.  
92. Назвіть основні цілі написання аналітичної роботи.  
93. Окресліть методику проведення системного аналізу інформації.  
94. Коротко охарактеризуйте правило «пяти сторінок».  
95. Охарактеризуйте загальні ознаки аналітичної роботи високої якості.  
96. Які логічні закони потрібно використовувати при написанні аналітичного 

проекту?  
97. Назвіть головні помилки при написанні аналітичної роботи.  
98. Обґрунтуйте основні принципи інформаційно-аналітичного процесу.  
99. Розкрийте суть основних інформаційних процесів.  
100. Які є шляхи подолання «пастки часу» в інформаційно-аналітичній 

діяльності? 
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101. Дайте визначення поняттю «інформаційне забезпечення управління».  
102. Окресліть поділ аналітичних завдань на класи.  
103. Охарактеризуйте поняття «інформаційні технології».  
104. Які є шляхи впровадження нових інформаційних технологій?  
105. Поясніть значення і можливості глобальної мережі Інтернет в 

інформаційно-аналітичній діяльності.  
106. Які основні завдання моніторингу суспільних (економічних) процесів і 

явищ?  
107. Охарактеризуйте основні напрямки моніторингу інформаційних 

процесів.  
12. Рекомендована література 
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Republica Moldova, 2017. P.103-106.  

8. Regional Crime Analysis GIS (RCAGIS): Environmental Systems Research Institute 
(ESRI) Map Objects based system [Electronic resourse] ICPSR. URL: 
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13. Інформаційні ресурси: 

 
1. http://www.president.gov.ua. – офіційний веб-сайт Президента України. 
2. http://www.portal.rada.gov.ua – офіційний веб-сайт Верховної Ради України.  
3. http://www.kmu.gov.ua – офіційний веб-сайт Кабінету Міністрів України.  
4. http://www.mvs.gov.ua – офіційний веб-сайт Міністерства внутрішніх справ 

України. 
5. http://www.court.gov.ua/vscourt – офіційний веб портал судової влади в 

Україні 
6. http://www.sc.gov.ua – офіційний веб-сайт Вищого спеціалізованого суду з 

розгляду цивільний і кримінальних справ. 
7. http://www.sbu.gov.ua – офіційний веб-сайт СБУ. 
8. http://www.minjust.gov.ua – Офіційний веб-сайт Міністерства юстиції 

України. 
9. http://www.reyestr.court.gov.ua – єдиний реєстр судових рішень в Україні. 
10. http://www.police.ua – Форум працівників МВС України. 
11. http://www.vkka.gov.ua – офіційний сайт Вищої кваліфікаційної комісії 

адвокатури. 
12. http://www.nbuv.gov.ua – Національної бібліотеки України імені В.І. 

Вернадського. 
13. http://www.catalogue.nplu.org – Національна парламентська бібліотека 

України. 
14. http://www.pravoznavec.com.ua  – Електронна бібліотека юридичної 

літератури “Правознавець”. 
15. http://www.icpo.centrmia.gov.ua – сайт Національного центрального бюро 

Інтерполу в Україні. 
 

14. Тематика індивідуальних робіт з навчальної дисципліни 
 

• Історія виникнення та розвитку кримінального аналізу.  
• Суть та основні принципи кримінального аналізу.  
• Методи аналітики, їх універсальність в процесі пізнання.  
• Специфіка аналітики в системі сучасних наук: проблеми і перспективи.  
• Проблема інтерпретації фактів в інформаційній діяльності та типові 

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

функціонування.  
• Особливості викривлення та спотворення інформації в інформаційно-

аналітичній діяльності.  
• Комунікація як процес у структурі людської цивілізації: документознавчий аспект.  
• Становлення і розвиток інформаційного суспільства: проблеми і перспективи.  
• Особливості національної моделі розвитку інформаційного суспільства.  
• Сучасні концепції розвитку цивілізацій: перспективи і загрози.  
• Особливості забезпечення безпеки національного інформаційного простору.  
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• Процес глобалізації і Україна: виклики та проблеми.  
• Україна в світовому інформаційному просторі: проблема вибору.  
• Недоліки правової бази України в інформаційній сфері.  
• Концепція Нового міжнародного інформаційного порядку і її вплив на Україну.  
• Слабкість інформаційних позицій України в світовому інформаційному 

просторі.  
• Зовнішні чинники впливу на українську інформаційну політику.  
• Міжнародний імідж України та шляхи його покращення.  
• Фактори результативності роботи аналітика.  
• Етапи і порядок підготовки інформаційно-аналітичних документів.  
• Проблема «пастки часу» і засоби її подолання.  
• Прогностична діяльність в інформаційно-аналітичному процесі.  
• Специфіка інформаційних систем аналітичної обробки інформації.  
• Інформаційні війни в структурі сучасних світових процесів: виклики та загрози.  
• Причини інформаційних війн в світлі глобалізаційних змін.  
• Особливості технологій ведення інформаційних війн.  
• Безпека України та інформаційні війни: стан та перспективи.  
• Проблеми захисту та збереження інтелектуальної власності.  
• Безпека підприємницької діяльності.  
• Вдосконалення інформаційної безпеки України.  
• Специфіка організації інформаційних послуг.  
• Організація інформаційної діяльності підприємства.  
• Кадрове забезпечення інформаційно-аналітичної діяльності.  
• Матеріально-технічне забезпечення інформаційно-аналітичної діяльності.  
• Правове забезпечення інформаційно-аналітичної діяльності.  
• Інформаційні технології формування іміджу України.  
• Інформаційні технології формування іміджу організації.  
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