
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

КРИМІНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ 
«262 Правоохоронна діяльність» 

1. Кафедра: Кібербезпеки та інформаційного забезпечення 

2.Інформація про 

викладача 

 

3. Ступінь вищої освіти Магістр 

4. Статус навчальної 

дисципліни 

Обов’язкова  

5. Місце в структурно-

логічній схемі 

 

Викладається у першому та другому семестрі на першому 

році навчання. Пов’язана з (вказуються навчальні 

дисципліни)  

6. Кількість кредитів 

ЄКТС: 

- загальна кількість 

годин:  

- з них аудиторних годин: 

- лекції:  

- семінарські (практичні) 

заняття: 

- самостійна робота: 

3 

 

 

90 

10 

4 

 

6 

80 

7. Короткий зміст 

навчальної дисципліни 

Кримінальний аналіз – це мисленнєво-аналітична 

діяльність працівників правоохоронних органів, що 

полягає у перевірці та оцінці інформації, її інтерпретації, 

встановленні зв’язків між даними, що отримуються у 

процесі розслідування та мають значення для 

кримінального провадження, з метою їх використання 

правоохоронними органами та судом, подальшого 

проведення оперативного і стратегічного аналізу.  

Метою викладання курсу «Кримінальний аналіз» є 

розкриття його значення для охорони прав і законних 

інтересів фізичних і юридичних осіб для зміцнення 

законності й правопорядку охорони інтересів суспільства 

і держави, застосовуючи прогресивні аналітичні 

продукти. 

8. Міждисциплінарні 

зв’язки 

Кримінальне право, Інформаційне право, Сучасні 

інформаційні технології, Інформаційно-аналітичне 

забезпечення правоохоронної діяльності, Право 

інтелектуальної власності, Криміналістика, Оперативно-

розшукова діяльність. 

9. Форми і методи 

навчання: 

Заняття проводяться у формі лекцій, семінарських та 

практичних занять. Лекції здійснюються з ключових 

проблем курсу. 



Методами навчання є: пояснювально-ілюстративний, 

репродуктивний, проблемно-пошуковий та 

дослідницький методи. 

 

10. Форма контролю: Залік 

11. Методи та критерії 

оцінювання: 

(для заочної форми навчання) 

Поточний контроль здійснюється під час проведення 

семінарських занять і має на меті перевірку рівня 

підготовленості здобувача вищої освіти до виконання 

конкретної роботи в залежності від обраної форми 

завдання. 

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 здобувача вищої освіти 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 – 50 

балів; 

- самостійна робота – 30 балів; 

- підсумковий контроль (залік/екзамен) – 40 балів. 

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

З метою підвищення поточного рейтингу успішності 

здобувач вищої освіти 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. 

Здобувач вищої освіти, який в результаті складання  

підсумкового контролю сумарно накопичив менше 60-ти 

балів, допускається до повторного перескладання 

підсумкового контролю після закінчення заліково- 

екзаменаційної сесії. 

Якщо здобувач вищої освіти не з’явився на 

підсумковий контроль до екзаменаційної відомості 



вноситься сумарна кількість накопичених балів 

отриманих ним в результаті навчання. 

12. Результати навчання:  

У результаті вивчення здобувач вищої освіти має: 

знати: практику застосування кримінального аналізу, 

практику проведення під час досудового слідства та 

оперативної роботи методів кримінального аналізу, 

особливості побудови схем зв’язків, подій, дій та інше з 

використанням програмного забезпечення IBM I2 Analyst 

s Notebook.  

вміти: правильно тлумачити інформацію, яка 

надходить до слідчого після проведення негласних 

слідчих (розшукових) дій, самостійно поповнювати й 

поглиблювати свої знання, визначати, обґрунтовувати та 

обстоювати свою правову позицію, захищати права, 

свободи і законні інтереси громадян, юридичних осіб, 

інтереси суспільства і держави; на рівні користувача 

вміти імпортувати дані в IBM I2 Analyst s Notebook. 
 


