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МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Метою викладання навчальної дисципліни «Основи кримінального

аналізу» є розкриття його значення для охорони прав і законних інтересів

фізичних і юридичних осіб для зміцнення законності й правопорядку

охорони інтересів суспільства та держави.



РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:

ЗНАТИ:

- теорію застосування кримінального аналізу,
практику проведення під час досудового слідства 
методів кримінального аналізу, 
- особливості побудови схем зв’язків, подій, дій та 
аналіз телефонних номерів, дзвінків, 
- основу побудови управлінських рішень.
- основи проведення брифингів та презентацій
- засоби електронної комунікації та безпека в 
мережі
- методи пошуку інформації з використанням 
пошукових систем, соціальних мереж та 
геоінформаційних програмних продуктів

ВМІТИ:

- правильно одноманітно тлумачити інформацію, яка 
передається між підрозділами Національної поліції
України, 
- 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. 
- складати схеми зв’язків, подій, дій та аналізувати 
телефонний трафік. 
- використовувати сучасні інформаційні технології у 
протидії злочинності, надавати якісні рекомендації 
керівнику органу, а також застосовувати інформаційно-
аналітичні інструменти для протидії злочинності
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