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МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Метою викладання навчальної дисципліни

«Інформаційне забезпечення професійної діяльності» є

оволодіння здобувачами вищої освіти основними

положеннями теорії, методології інформації та управління

інформаційними процесами для досягнення ефективності

управлінської діяльності, а також навичок, необхідних для

використання сучасних інформаційних технологій в

практичній діяльності правоохоронних органів для

вирішення практичних задач.



РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:

ЗНАТИ:

основні поняття про систему інформаційного 

забезпечення правоохоронних органів, і насамперед 

підрозділів Національної поліції;

нормативно-правову базу в галузі інформаційного 

забезпечення професійної діяльності;

призначення, принципи побудови та специфіку 

функціонування інформаційних систем та підсистем, 

які входять до складу системи інформаційного 

забезпечення підрозділів Національної поліції, судових 

установ, органів прокуратури та адвокатури;

можливості інформаційних підрозділів з інформаційної 

підтримки практичних підрозділів Національної поліції 

при розкритті, розслідуванні та попередженні злочинів; 

структуру та повноваження інформаційних служб та 

підрозділів;

програмне забезпечення автоматизації електронного 

документообігу в діяльності МВС України;

призначення та особливості використання програмного 

забезпечення, що використовується у діяльності 

правоохоронних органів;

визначення, зміст та специфіку інформаційно-

аналітичного забезпечення правоохоронних органів;

напрямки міжнародного інформаційного 

співробітництва у сфері протидії злочинності

ВМІТИ:

використовувати можливості сучасних інформаційних 

технологій для вирішення окремих завдань, а також для 

підвищення ефективності оперативно-службової діяльності

організовувати пошук необіхдних даних в основних 

інформаційних системах та підсистемах МВС України;

здійснювати первинний пошук необхідної інформації з 

відкритих джерел (пошук інформації про осіб та пошук 

інформації про інші об’єкти); 

оформлювати первинні облікові документи для створення і 

підтримки в актуальному стані обліків відповідно до діючих 

нормативних актів;

аналізувати статистичну та іншу інформацію для оцінки 

оперативної обстановки та прогнозування злочинності;

опанувати засадами кримінальної (поліцейської) розвідки та 

створювати аналітичний продукт; 

використовувати засоби табличних процесорів для аналітичних 

задач та звітів;

здійснювати основні заходи захисту інформації та 

інформаційних систем.
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